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господарства імені Петра Василенка 

 

ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ АДАПТИВНИХ СИСТЕМ 

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ НА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Проблема управління ризиками актуальна для 

підприємств аграрної сфери, оскільки вона є однією з 

найризикованіших в економіці, що пояснюється низьким 

ступенем концентрації капіталу в сфері матеріального 

виробництва, залежністю виробництва від погодно-кліматичних 

умов, істотними сезонними коливаннями цін продукцію тощо. 

Не дивлячись на глибоке пророблення окремих аспектів 

управління ризиками, зокрема, в менеджменті аграрних 

підприємств, наразі є відсутньою цілісна концепція ризик-

менеджменту в агробізнесі, яка була б, передусім, 

результативною та адаптивною, тобто такою, що може суттєво 

впливати на отримання сільськогосподарськими 

підприємствами фінансових результатів та є здатною 

пристосовуватися до галузевої, товарної та масштабної 

специфіки конкретних підприємств. Тому, на нашу думку, 

пріоритетним завданням є створення саме адаптивних систем 

ризик-менеджменту та запровадження їх в практику діяльності 

вітчизняних аграрних підприємств.  

Ризик-менеджмент представляє собою систему оцінки 

ризику, управління ризиком і економічними та фінансовими 

відносинами, що виникають в процесі цього управління, і 

включає стратегію і тактику управлінських дій. Під стратегією 

управління ризиком розуміють концептуальне направлення та 

узагальнені способи використання засобів для досягнення 

поставленої мети. При цьому кожному способу управління має 

відповідати визначений набір принципів, правил та обмежень 

для прийняття найкращого управлінського рішення. Під 

терміном «тактика» розуміють теорію і практику практичного 

застосування конкретних методів і прийомів менеджменту для 

досягнення поставленої мети в конкретних умовах. 
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Адаптивні системи ризик-менеджменту 

сільськогосподарських підприємств повинні відповідати 

наступним критеріям: 

- забезпечувати релевантне прогнозування цін та обсягів 

реалізації продукції на цільовому ринку підприємства; 

- мати в своєму розпорядженні доступні за інформаційною 

базою та достатньо точні методики виявлення «вузьких місць» 

та оцінки можливих втрат від настання ризикових явищ; 

- забезпечувати мінімізацію витрат на своє 

функціонування за умови максимізації позитивного впливу на 

результати діяльності підприємства в цілому; 

- відкривати можливості для свого інтегрування в загальну 

систему менеджменту виробничо-комерційної діяльності 

підприємства; 

- забезпечувати залучення всього доступного 

інструментарію уникнення ризиків основної діяльності та 

зменшення негативного впливу ризикових явищ. 

При визначенні шляхів створення та впровадження 

адаптивних систем ризик-менеджменту на 

сільськогосподарських підприємствах необхідно враховувати 

вказані критерії та поточний стан ризик-менеджменту у 

вітчизняних підприємствах аграрної сфери. 

Отже, найбільш доцільними шляхами створення та 

впровадження адаптивних систем ризик-менеджменту в 

аграрному секторі економіки є: 

1. Створення спеціалізованих систем ризик-менеджменту 

полягає у виділенні служб ризик-менеджменту в структурі 

управління великими за розмірами та достатньо фінансово 

стійкими аграрними підприємствами. При цьому вказані служби 

мають бути наділені повноваженнями, що дозволять їм суттєво 

впливати на маркетингову, виробничу, технологічну та 

комерційну політику підприємства. 

2. Створення інтегрованих систем ризик-менеджменту 

полягає у впровадженні в існуючі структури управління 

агропідприємств систем ризик-менеджменту в складі планово-

економічної, комерційної або виробничої гілок управління, 

знов-таки, з достатнім для впливу на політику підприємства 

ступенем повноважень залучених посадових осіб. Цей шлях є 
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найбільш придатним для середніх та дрібних за масштабами 

виробництва підприємств, фінансове становище яких є 

задовільним. Адже ці суб’єкти господарських відносин мають у 

своєму розпорядженні обмежені ресурси для створення 

відповідних задачам, що вирішуються структурних підрозділів в 

своїх організаційних структурах управління. 

3. Створення адаптованих систем ризик-менеджменту, 

заснованих на використанні методик та прийомів прогнозування 

та уникнення ризиків лише на вищих рівнях управління 

діяльністю підприємства з залученням мінімальної кількості 

керівників. Такий шлях є найбільш придатним для дрібних 

виробників та підприємств з незадовільним фінансовим 

становищем, передусім, через відсутність можливостей для 

запровадження спеціалізованих та інтегрованих систем. 

Запропонований підхід дозволить не тільки 

пристосовувати доступні системи ризик-менеджменту до 

поточних умов діяльності сільськогосподарських 

товаровиробників, а й диференціювати підходи до їх 

впровадження у відповідності до розглянутих у роботі критеріїв 

адаптивності систем управління ризиками. 
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРОЛОГІСТИКИ В 

УКРАЇНІ 

 

Україна відноситься до крупних індустріально-аграрних 

країн світу. Аграрний сектор України забезпечує населення 

країни якісною та доступною продукцією та гарантує 

продовольчу безпеку нашої держави.  

Сучасність вимагає від аграрного сектору не лише 

виробництва якісної продукції, але й вирішення завдань нового 

типу: коли, де, як, в яких кількостях із мінімальними витратами 

постачати продукцію до споживачів, тобто процеси глобалізації 

вимагають формування сучасної моделі сільського 

господарства[1].  

Сучасне сільське господарство - одна з найбільш 

транспортоємних галузей економіки. У міру розширення 

масштабів виробництва, все більшого значення набувають 

завдання своєчасного збирання врожаю з полів і 

транспортування в сховища, а також доведення продукції до 

споживача з найменшими втратами. Вирішення цих завдань 

можливе із застосування в процесах організації і управління 

таких підходів і методів мислення, які об'єднуються загальним 

поняттям «логістика». 

Логістика як наука і практика управління матеріальними і 

пов'язаними з ними потоками фінансових ресурсів та 

інформації, стає все більш затребувана в галузях АПК.  

Агрологістика - це наука і практика керівництва 

матеріальними потоками в сфері виробництва, розподілу, 

обміну та споживання продукції сільського господарства, 

включаючи ресурсне забезпечення АПК і збут готової продукції 

комплексу з метою найбільш повного задоволення потреб 

населення і народного господарства в сільськогосподарській 

сировині і продуктах його переробки. 

Агропромисловий комплекс являє собою велику мережеву 

структуру, яка включає в себе підприємства, що виробляють 
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засоби виробництва, сільське господарство, переробну 

промисловість, транспортне та інформаційне забезпечення руху 

матеріального потоку. Тому використання концепції логістики 

дозволяє підвищити ефективність діяльності підприємств і 

мікрологістичних систем. 

Функціонуванню сільськогосподарського транспорту 

притаманні специфічні особливості, обумовлені різкими 

сезонними коливаннями обсягів робіт, великою різноманітністю 

вантажів і вимог до їх збереження, необхідність переробки і 

зберігання сільськогосподарських продуктів, розосередженням 

вантажовідправників, складними дорожніми умовами, стислими 

термінами основних сільськогосподарських робіт. Тим самим, 

зумовлюється необхідність раціональної організації і управління 

вантажоперевезеннями. 

Різноманітність видів виробленої сільськогосподарської 

продукції визначає складну структуру автомобільного парку 

аграрних формувань, а сезонність виробництва об'єктивно 

породжує проблему оптимальної завантаженості транспорту та 

його ефективного використання. На частку перевезень припадає 

30 - 40% вартості продукції. 

При перевезенні сільськогосподарських вантажів  в нашій 

країні основним видом транспорту є автомобільний - на його 

частку припадає до 85% обсягу перевезень. Участь тракторів в 

перевезенні вантажів складає близько 13%. При перевезенні 

внутрішньогосподарських і міжгосподарських вантажів істотна 

роль гужового транспорту. Переважна частина 

внутрішньогосподарських транспортних робіт безпосередньо 

пов'язана з технологічними процесами в рослинництві і 

тваринництві, причому перевезення здійснюються без 

врахування інтересів учасників логістичної ланцюжка і 

особливостей сільськогосподарських вантажів. Показники 

ступеня використання вантажопідйомності рухомого складу і 

використання пробігу не перевищують 50 відсотків, простої 

рухомого складу під навантаженням і розвантаженням значні, не 

використовуються сучасні таропакувальні технології. 

Сучасний стан транспортного забезпечення сільського 

господарства в Україні не відповідає сучасним вимогам: парк 

рухомого складу зношений, відсутні спеціалізовані транспортні 
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засоби, навантаження-розвантаження виробляється в багатьох 

випадках вручну, не використовуються контейнерний і пакетні 

способи перевезення. 

Експертами Асоціації аграрних перевізників України 

визначені тенденції в сегменті логістичного обслуговування 

аграрного сектора: 

-  дефіцит якісного автомобільного і залізничного 

транспорту в пікові періоди сільгоспкомпаній; 

- неякісне та несвоєчасне надання послуг з боку 

агроперевізників; 

- несвоєчасність доставки продукції; 

- коливання транспортних тарифів; 

- зриви подач автотранспорту в погоджені дати під 

завантаження; 

- непрогнозовані ризики, пов'язані із зміною кліматичних 

умов; 

- погіршення стану магістральних автодоріг і під'їзних 

шляхів, в тому числі, за рахунок наднормативного завантаження 

транспортних засобів [2]. 

Специфіка логістики АПК, в першу чергу, обумовлюється 

специфікою організації економічних потоків, які в АПК 

знаходяться під впливом факторів, пов'язаних з розміщенням та 

спеціалізацією сільгоспвиробників. 

Агрологістика вирішує два завдання: з одного боку, 

сприяє оптимізації та раціоналізації ресурсного забезпечення 

всіх галузей АПК, включаючи і сільське господарство, з іншого 

- орієнтує товаровиробників на формування оптимальних 

каналів руху товару готової продукції, включаючи продукцію 

сільського господарства. 

Агрологістика пропонує порівняно новий і надзвичайно 

ефективний механізм, який може вивести на новий рівень 

сільське господарство і АПК в цілому в Україні. 

На сьогодні в Україні основними перешкодами в розвитку 

агрологістики є: 

- нестабільна політична ситуація і, як наслідок, низький 

розмір інвестицій в агровиробництво України; 

-  відсутність урядової програми та недосконала 

нормативно-правова база з розвитку агрологістики; 
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- низький рівень кваліфікованих логістичних кадрів в 

аграрних підприємствах; 

- дефіцит коштів на оновлення автопарку та будівництво 

сучасних складських приміщень; 

- відсутність коштів на впровадження логістичних 

підходів, оскільки програмні логістичні продукти є занадто 

дорогими для аграрних підприємств; 

- низька якість дорожнього покриття на більшості доріг 

країни. 

Отже, основними шляхами поліпшення системи 

агрологістики в Україні є наступне: 

- розробка відповідної нормативно-правової бази, для 

регулювання роботи агрологістичних компаній; 

- розробка та впровадження належної системи 

фінансування агрологістики;  

- забезпечення висококваліфікованими кадрами 

агрологістичних компаній; 

- поліпшення інвестиційної привабливості логістичного 

сектора шляхом запровадження спеціальних режимів 

оподаткування агрологістичних компаній. 
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ЗАЛУЧЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ  

В УПРАВЛІННЯ ТОВАРНОЮ СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ  

УКРАЇНСЬКИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Враховуючи сучасну нестабільність ринку та досить 

жорсткі умови його функціонування, спеціалізація аграрного 

сектору економіки має забезпечувати виробництво 

високоякісної продукції з мінімальними затратами природних, 

трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Спеціалізація 

багатьох сільськогосподарських підприємств через її 

незавершеність перебуває в постійному русі. Важливим є 

виявлення основних тенденцій цього руху та розробка 

ефективних заходів щодо його позитивної динаміки.  

Вплив на управління товарною спеціалізацією аграрних 

підприємств справляє ряд чинників. Ефективна модель такого 

впливу розкривається у комплексній дії кожного з елементів. На 

прикладі п’яти країн світу розглянемо основні особливості, які 

мають вплив на спеціалізацію виробників сільськогосподарської 

продукції. 

Сільське господарство в США мало ключову роль ще з 

моменту заснування країни. Американський уряд запроваджував 

різні види допомоги фермерам. Головним чином, вони 

зводилися до прямого субсидування. 

З прийняттям Закону про сільське господарство у 2014 

році звична пряма бюджетна допомога була замінена на 

законодавчому рівні страхуванням ризиків. Прямі виплати були 

замінені страховими. Американські фермери можуть обирати 

схему підтримки збуту продукції з-поміж двох основних 

програм. Перша - страхування від падіння цін (PLC), яка 

передбачає компенсації, якщо ціни на продукцію рослинництва 

падають нижче заздалегідь визначених рівнів. Друга - 

страхування сільськогосподарських ризиків (ARC). Вона 

забезпечує виплати фермерам в разі зменшення доходів нижче 

середнього по країні показника.  
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Програми, запропоновані новим законодавством США 

можуть мати інший ефект, наприклад схильність фермерів 

використовувати більш ризиковані в плані врожайності регіони.  

Нідерланди - другий після США експортер 

сільськогосподарської продукції у світі. Основними 

пріоритетами у сільському господарстві тепер називається не 

стільки зростання продуктивності, скільки сталий розвиток, 

інновації, покращання умов утримання тварин, використання 

відновлюваних джерел енергетики тощо. Крім того держава 

підтримує ферми, де відмовилися від використання хімікатів та 

пестицидів. Для того, щоб забезпечити конкурентоздатність цих 

екотоварів, уряд, наприклад, підписав договори із 

супермаркетами та Федерацією агропромисловості і тепличного 

виробництва про розширення дистрибуції цієї продукції. Ще 

одна мета у сільському господарстві - розширення використання 

біомаси як палива на фермерських господарствах. Так, до 2030 

року планується замістити 30% нафтопродуктів на «зелену 

енергетику». Тому підтримуються наукові дослідження у цій 

сфері. 

Суттєвий вплив на аграрну політику Франції справляє 

розвинена мережа профспілок, які піклуються про умови праці 

та життя фермерів, а також про збереження «мінімального рівня 

доходів» навіть у разі неврожаю або природних катаклізмів. 

Особливою є і система оподаткування: розрахунок суми доходу, 

що підлягає оподаткуванню, проводиться виходячи з даних 

земельного кадастру, середніх показників вартості продукції, 

витрат виробництва, врожайності сільгоспкультур і 

продуктивності худоби. На підтримку аграріїв витрачається в 

середньому до 40 млрд євро на рік. Центральне місце в системі 

кредитного забезпечення сільського господарства відіграє банк 

«Креді Агріколь». У французьких фермерів є пільги на кредити. 

На закупівлю нової сільгосптехніки вони можуть залучати 

кошти під 3-4% річних, на придбання землі - приблизно під 7% 

річних. 

Австралія на четвертому місці серед світових експортерів. 

Сільське господарство та тісно пов'язані з ним сектори 

становлять 12% ВВП країни, а обсяг валової доданої вартості у 

цій галузі становить понад $155 млрд. В Австралії знаходиться 
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14% усього світового поголів'я овець (понад 150 млн голів). 

Країна лідирує серед постачальників вовни: 9% усього світового 

виробництва. Крім цього, Австралія - один із головних 

виробників зернових, цукру, молочних продуктів, 

фруктів. Половину орної площі відводять під пшеницю, її 

збирають майже по тонні на душу населення. Країна вважається 

виробником пшениці світового значення. Підтримка уряду 

надається фермерам, як правило, для компенсації збитків 

спричинених природними або техногенними факторами - 

головним чином, це тривалі періоди посухи, повені, пожежі або 

деякі інші стихійні лиха. Така підтримка може мати різні форми: 

гранти, короткострокові кредити за низькими відсотковими 

ставками тощо. Також держава надає податкові пільги фермерам 

для компенсації амортизації сільськогосподарського 

обладнання. Насамкінець для захисту національного 

агросектору урядом застосовується система спеціальних 

платежів та імпортних мит. 

Канада - п'ята за обсягом експорту сільськогосподарської 

продукції у світі. Сільське господарство Канади отримує значну 

державну підтримку (щороку варіюється у межах 6-8 млрд дол), 

хоча вона в рази менша, ніж у країнах ЄС. Втім, такі низькі 

показники завдячують унікальній канадській системі державної 

монополії на закупівлю молока, сиру, яєць та птиці під назвою 

«управління поставками». Спеціально створені державні 

компанії регулюють пропозицію цих товарів на ринку, 

контролюючи внутрішнє виробництво та обмежуючи імпорт за 

допомогою високих мит. 

Збут інших канадських агропродуктів відбувається на 

ринкових умовах, хоча для фермерів створена спеціальна 

кредитна установа Farm Credit Canada. Окрім того, у країні діє з 

десяток провінційних та федеральних програм підтримки 

виробників сільськогосподарської продукції. 

Щорічно інвестуються сотні млн доларів у різноманітні 

дослідження в галузі сільського господарства. У новий 

федеральний бюджет закладено 500 млн дол., які до 2021 року 

мають бути направлені у розширення доступу до швидкісного 

доступу до мережі Інтернет у віддалених регіонах країни, що 
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необхідне для нормального функціонування сучасної 

сільгосптехніки.  

Надана інформація дозволяє запропонувати основні 

елементи в механізмі управління товарною спеціалізацією 

аграрних підприємств в Україні. Економічні та природні 

фактори спеціалізації, фактори формування кон’юнктури ринку, 

державні програми підтримки виробництва і реалізації 

продукції, стабільне та ефективне середовище кредитування, 

страхування усіх видів ризиків, наукові дослідження та 

інформація – це все основні блоки, які суттєво впливають на 

визначення підприємствами структури валової продукції та 

відповідного рівня спеціалізації. 
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НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ ЕЛЕМЕНТАМИ ВИТРАТ, ЯКІ 

ВИЗНАЧАЮТЬ РЕЗЕРВИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 

ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВОЇ 

ПРОДУКЦІЇ 

 

Економічна ефективність виробництва зерна відображає 

ступінь раціональності використання ресурсів необхідних для 

організації виробництва і, в кінцевому підсумку, визначає 

характер відтворення, при цьому управління ефективністю 

виробництва зерна полягає у забезпеченні відповідності 

фактичного стану виробничої системи заданим параметрам для 

умов, що фактично складаються в циклі його виробництва.  

На основі аналізу розроблених напрямів і інструментів 

управління ефективністю виробництва зерна з урахуванням 

факторів формування ефективності виробництва нами 

сформульовані сценарії управління ефективністю виробництва 

зерна за рахунок впливу на витрати та за рахунок впливу на 

результати. 

Доступні сценарії управління ефективністю виробництва 

зерна за рахунок впливу на витрати: 

- підвищення культури землеробства за рахунок науково-

обгрунтованого використання матеріально-технічного 

забезпечення підприємства, або залучення послуг інших 

організацій, для виконання окремих складових технологічних 

операцій, з метою уникнення втрат і невиробничих витрат 

ресурсів; 

- дотримання збалансованості матеріально-технічного 

забезпечення масштабам виробництва; 

- використання науково-обгрунтованих обсягів факторів 

виробництва з урахуванням природно-кліматичних умов; 

- розробка системи заміщення недостатньої кількості 

певних ресурсів господарства або окремих їх складових високої 

вартості. 

Доступні сценарії управління ефективністю виробництва 

зерна за рахунок впливу на результати: 
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- пошук раціональних каналів збуту продукції та 

необхідних посередників; 

- обґрунтування ціни на товар в умовах сезонних 

коливань цін на цільовому ринку та зміни конкурентоздатності 

товару за рахунок кооперації підприємства з 

товаровиробниками різних рівнів матеріально-технічного 

забезпечення; 

- вибір оптимальних способів кондиціювання вирощеної 

продукції з метою більш повного задоволення потреб 

споживачів. 

Для реалізації запропонованих сценаріїв управління 

необхідно мати в підприємствах певні резерви підвищення 

ефективності виробництва зерна відповідно ринковим умовам 

господарювання. 

Результати аналізу впливу виробничих витрат на 

урожайність основних зернових культур дозволяють 

стверджувати, що найбільш вагомими елементами витрат, які 

визначають резерви для отримання економічного ефекту від 

зниження собівартості одиниці продукції за умови їх окупності є 

витрати на мінеральні добрива, витрати на насіння та витрати на 

паливно-мастильні матеріали. Зважаючи на те, що вплив на 

елементи витрат, які мають надто малу питому вагу в структурі 

собівартості виробленої продукції, навіть за умови їх 

керованості не має економічного сенсу, зосередити 

регуляторний вплив менеджменту підприємств необхідно саме 

на найбільш значимих елементах витрат. 

При цьому основними шляхами зниження, зокрема, 

витрат на паливно-мастильні матеріали є удосконалення 

технологій вирощування та збирання зернових культур, а саме, 

об’єднання технологічних операцій, запровадження 

ресурсоощадних технологічних прийомів тощо. Одним з таких 

шляхів – є використання технології вирощування сумісних 

посівів сільськогосподарських культур. Така технологія дасть 

змогу вирощувати дві культури на одному полі, підвищити 

урожайність, зменшити певні витрати і збільшити ефективність 

вирощування в цілому.  

Суттєвого зниження витрат на насіння та посадковий 

матеріал досягається підприємствами, які займаються 



21 
 

насінництвом і отримують власний насіннєвий матеріал. При 

недостатній технічній забезпеченості післязбиральної обробки 

насіннєвого матеріалу, доцільніше вирощувати власний 

насіннєвий матеріал з використанням послуг сторонніх 

організацій у післязбиральній його обробці. При наявності 

вільних фінансових ресурсів і відповідних зерносховищ 

купувати зерно заздалегідь за прийнятними умовами, в тому 

числі в кооперації з іншими підприємствами. 

Зниження витрат на мінеральні добрива в першу чергу 

можна досягти використанням науковообгрунтованої системи їх 

використання, тобто враховуючи особливості ґрунтово-

кліматичних умов підприємства та особливостей вирощування 

культури, використання поживних залишків на полі в якості 

добрив та доповненням їх дробним внесенням мінеральних 

добрив в окремі фази розвитку рослин. Зниження витрат на 

мінеральні добрива також можна досягти за рахунок 

використання більш прогресивних технологій. 

Такі заходи дозволять суттєво підвищити рівень 

окупності витрат та задіяти резерви підвищення економічної 

ефективності виробництва зерна. 

 

Малій О.Г., к.е.н, доцент,  

Владімірова І. В.,  

Харківський національний технічний університет сільського 

господарства імені Петра Василенка 

 

ВПЛИВ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ФІНАНСОВЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ  

¶  

Сільське господарство є одним із найважливіших секторів 

народного господарства України, тут зосереджено близько 30% 

основних виробничих фондів; працює майже третина загальної 

чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві; 

виробляється третина національного доходу, формується 70% 

роздрібного товарообігу. Продукція АПК є однією з основних 

статей експорту. Порівняльні переваги української економіки 

зосереджуються головним чином у сільському господарстві. За 
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оцінками експертів, Україна належить до числа країн із 

найвищим рейтингом щодо потенційних можливостей у 

сільському господарстві. Основною складовою цього потенціалу 

є концентрація найродючіших у світі чорноземів, достатньо 

висока кваліфікація і відома у всьому світі працелюбність 

українських селян. За умов інтенсифікації розвитку Україна має 

цілком реальні можливості приєднатися до групи країн – 

основних виробників сільськогосподарської продукції. 

Дослідження підтверджують, що використання значних наявних 

можливостей України для виробництва сільськогосподарської 

продукції може створити значний експортний потенціал країни. 

Як наслідок, виникає об’єктивна необхідність у регулюванні та 

підтримці розвитку сільського господарства в Україні з боку 

держави та запровадження відповідних норм для реалізації 

державної політики у сфері сільського господарства [10]. 

Різним аспектам фінансового забезпечення аграрної сфери 

приділяється постійна увага як науковців, так і спеціалістів-

практиків. Значний вклад у вирішення фінансових проблем 

підприємств внесли відомі вітчизняні вчені В.Амбросов [1], 

О.Гудзь [2], М.Дем’яненко [3], Г.Мазнєв [5],  П.Стецюк [11], 

О.Сьомченков [12] та багато інших дослідників. Поряд з тим, 

питання забезпеченості виробничої та інвестиційної діяльності 

підприємств фінансовими ресурсами залишаються актуальними. 

Метою статті є аналіз впливу аграрної політики на 

фінансове становище сільськогосподарських підприємств. 

Останнім часом сільське господарство перетворилося у 

пріоритетну доходоутворюючу галузь національного 

господарства і всупереч фінансовим кризам впевнено 

демонструє зростаючу динаміку фінансових результатів [5]. При  

катастрофічних збитках в цілому по економіці України у 2014 і 

2015 роках, тільки єдина галузь сільського господарства 

забезпечила прибуток 21млрд. і 103 млрд. гривень, а рівень 

рентабельності у сільському господарстві у 2015 році сягнув 

понад 40% [5]. За даними USDA (міністерство сільського 

господарства США) Україна посідає 6 місце в світі за обсягами 

експорту пшениці, 4 – кукурудзи. Фактично Україна формує 9% 

всього світового експорту [12]. 
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Вітчизняне сільськогосподарське виробництво 

характеризується великою кількістю виробників при високому 

рівні концентрації виробничих потужностей в агрохолдингів, 

різноманітністю форм організації, а також складною системою 

володіння і користування землею. На початок 2017 року в 

Україні функціонувало 47,7 тис. сільськогосподарських 

підприємств, з яких 33,7 – фермерські господарства, 4,1 млн. 

особистих селянських господарств [9]. 

 Однак загальний рівень фондоозброєності у сільському 

господарстві залишається на низькому рівні, так за даними 

Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН валове 

накопичення основного капіталу на 1 га сільськогосподарських 

угідь в країні більш ніж у 4 рази менше, ніж в середньому по 

162 країнах (106 ренкінгова позиція). За рівнем державної 

підтримки аграріїв Україна за даними організації посідає 58 

ренкінгове місце з 66 країн з обсягом витрат у 23,36 дол. США 

на 1 га, що у 5 разів менше за середньосвітовий рівень [12]. 

Сучасна система державної підтримки в Україні пройшла 

непростий еволюційний шлях. Підтримка сільського 

господарства була першочерговим пріоритетом соціально-

економічної політики СРСР з другої половини шістдесятих 

років минулого століття. У березні 1965 році розпочато реформу 

в сільському господарстві, важливою складовою якої було 

державне фінансування галузі. З цього моменту з державного 

бюджету почали виділятися значні обсяги коштів, частка яких у 

його видатках постійно зростала.  

Основна частина бюджетних коштів використовувалась на 

субсидіювання продовольчих товарів та цін за реалізовану 

понад державний план сільськогосподарську продукцію. В 

останні роки існування СРСР дотації на основні продукти 

харчування становили 60-80 % їх роздрібної ціни. На ці цілі 

використовувалось майже третина видаткової частини бюджету. 

Реформування державної підтримки 

сільськогосподарського виробництва почалось одразу ж після 

отримання Україною політичної та економічної незалежності. З 

переходом економіки країни до ринкових методів 

господарювання відбулися значні зміни в складі функцій, які 

раніше виконувала держава.  
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Результатом недосконалої аграрної політики в 1991-1999 

рр. стало наростання кризових явищ в АПК, втрата власних 

джерел фінансових ресурсів, скорочення обсягів державної 

фінансової підтримки, погіршення умов доступу до зовнішніх 

запозичень, руйнування основних елементів матеріально 

технічної бази підприємств галузі, падіння доходності та 

збільшення рівня збитковості, платіжна криза, досягнення 

банкрутного стану абсолютної більшості підприємств [11]. 

З 2000 р. почались кількісні та якісні зміни в системі 

бюджетної підтримки, а також у складі використовуваних форм 

і методів її реалізації. Всі роки економічних реформ держава 

тією чи іншою мірою здійснювала заходи, спрямовані на 

підтримку сільськогосподарських товаровиробників [7]. Однак 

ресурсні можливості державного та місцевих бюджетів 

зумовили істотне зменшення обсягів бюджетних коштів, які 

виділялись на підтримку сільськогосподарського виробництва. 

Згідно з проектом бюджету на 2018 рік, на програми 

стимулювання розвитку АПК у держбюджеті буде передбачено 

6,4 млрд грн, тобто більше на 1 млрд грн ніж у 2017 році [9]. 

Однак на здешевлення кредитів агроформуванням буде виділено 

лише 66 млн грн, що майже у 5 разів менше ніж у попередньому 

2017 році (Табл. 1). 

Затверджена концепція підтримки фермерських 

господарств і сільськогосподарських кооперативів. Дрібні 

фермери починаючи з 2018 року зможуть щорічно отримувати 1 

млрд. грн. з державного бюджету. Міністерство АПК обіцяє 

домогтися розширення експертних квот при постачанні 

продукції АПК до ЄС [4]. 

Проведений аналіз існуючої системи державної 

фінансової підтримки сільськогосподарського виробництва 

свідчить про необхідність її подальшого удосконалення [6]. 

Основними напрямками в ції сфері мають бути [8]: 

Встановлення пріоритетів державної фінансової 

підтримки.  

Законодавче встановлення критеріїв розподілу 

бюджетних коштів та процедур їх виділення і розподілу. 

Запровадження обов’язкового оприлюднення та 

інформування щодо суб’єктів отримання, напрямків 
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використання, результатів оцінки ефективності використання 

бюджетних коштів. 

Таблиця 1  

Державна підтримка АПК у 2017-2018 роках. тис. грн. 
№ Найменування 2017р. 2018р. Зміни 

(+/-) 

1 Фінансова підтримка заходів в 

АПК шляхом здешевлення 

кредитів 

300,0 66,0 -234,0 

2 Фінансова підтримка заходів в 

АПК 

60,0 5,0 -55,0 

3 Фінансова підтримка розвитку 

фермерських господарств і 

сільськогосподарської кооперації 

- 1000,0 +1000,0 

4 Державна підтримка розвитку, 

закладки молодих садів, 

виноградників і ягідників 

299,0 300,0 +1,0 

5 Надання кредитів фермерським 

господарствам 

65,0 43,1 -21,9 

6 Фінансова підтримка заходів в 

АПК на умовах фінансового 

лізингу 

3,8 3,8 0 

7 Державна підтримка 

тваринництва 

170,0 4000,0 +3830,0 

8 Фінансова підтримка 

сільгоспвиробників 

4550,0 945,0 -3605,0 

 Разом 5447,8 6362,9 X 

Згідно даних Міністерства АПК, закону про Державний бюджет на 

2018 рік. 

 

Орієнтація бюджетної підтримки на підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників, 

стимулювання інноваційного розвитку, техніко-технологічного 

переоснащення сільськогосподарських підприємств. 
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АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНОГО 

ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Сьогодні, в умовах конкуренції, ділова стратегія 

підприємств націлена на досягнення стратегічних конкурентних 

переваг. Таким чином, фінансовий менеджмент вирішує існуючі 

фінансові протиріччя у фінансових відносинах, забезпечує  

господарську діяльність фінансовими ресурсами, націлений на 

подальший розвиток підприємства. 

Управління фінансовими ресурсами є складовою 

фінансового менеджменту підприємства, воно підпорядковане 

загальній економічній стратегії  підприємства і спрямоване на  

досягнення її основних завдань. 

Питання фінансового аналізу та фінансового менеджменту 

висвітлені у численних працях вітчизняних і зарубіжних вчених 

О.М. Бандурки [10], М.Д. Білика [1], О.Д. Василика [2], 

А.М. Поддєрьогіна [11], П.А. Стецюка [9], А.В.Чупіса [7], І.О. 

Школьника [12] та багатьох інших дослідників. 

Фінансовий менеджмент, як спеціалізована сфера 

управління фінансами підприємства виник у кінці XIX – на 

початку XX століття. Саме в цей період у промислово 

розвинутих країнах, головним чином у США, розпочався 

бурхливий розвиток таких галузей, як електроенергетика, 

зв’язок, залізничний транспорт, які вимагали не просто 

технічних проектів, але й обґрунтування економічної 

ефективності, оскільки для реалізації даних проектів необхідні 

були значні кошти [12]. 

Найбільшою мірою на становлення фінансового 

менеджменту вплинули загальна теорія управління, теорія 

фінансів та бухгалтерський облік, на стику яких він 

сформувався. Прикладні питання фінансової теорії 

доповнювалися методологією теорії управління, аналітичним 

апаратом бухгалтерського обліку - аналізом фінансового стану, 

дебіторської та кредиторської заборгованості тощо. 

З переходом на ринковий механізм господарювання 

відбуваються зміни у поглядах на процес прийняття 

управлінських фінансових рішень та механізми їх реалізації. 
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Проте нині не сформувалася нова парадигма фінансового 

управління, яка б домінувала у наукових колах. Наукова думка 

ще не запропонувала цілісної системи організації фінансових 

взаємовідносин та ефективних методів їх регулювання, 

адаптованих до існуючих умов сільськогосподарського 

виробництва [9].  

На початку 40-х років з’являються перші наукові праці з 

аналізу господарської діяльності (Д.П. Андріанов, М.Ф. Дячків і 

ін.). На початку 70-х виходять перші книги з розробки 

методичних підходів у теорії аналізу господарської діяльності 

(М.І. Баканов, А.Д. Шеремет, І.І. Каракоз). Цими методичними 

підходами користувалися до перебудови [12]. На початку 90-х 

років відбувається відродження фінансового аналізу. У його 

основу покладено аналіз і управління фінансовими ресурсами 

суб’єктів господарювання. 

Фінансові ресурси є одним із фундаментальних понять 

фінансової науки. Проте дотепер серед науковців ще немає 

загальноприйнятої точки зору щодо теорії даного питання. Так, 

в окремих роботах П.А. Лайка, М.В. Мниха, О.Д. Василика, 

К.В. Павлюка, А.М. Поддєрьогіна зазначається, що під 

фінансовими ресурсами слід розуміти всі грошові кошти, що є в 

розпорядженні підприємств [2,4,11].  

Згідно з енциклопедичним словником, ресурси – це 

«кошти, цінності, запаси, можливості, джерела коштів, доходів» 

[8]. Тому, на наш погляд більш змістовним є визначення авторів 

В.В. Глущенко, В.Г. Новікова, М.Я. Коробова та колективу 

науковців під керівництвом А.В. Чупіса, що фінансові ресурси 

підприємства – це всі кошти підприємства, накопичені в процесі 

розподілу і перерозподілу виручки та прибутку, акумульовані в 

цільових джерелах і перетворені у відповідну матеріальну 

форму, або призначені для здійснення певних витрат для 

забезпечення безперервності розширеного відтворення [3, 7]. В 

цьому визначенні виражені економічна основа, зв’язок 

фінансових ресурсів з відтворювальними процесами та форми їх 

виявлення. 

Від раціонального формування фінансових ресурсів 

залежить не лише платоспроможність підприємства, а й 

ефективність усієї його господарської діяльності. Фінансовий 
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стан більшості сільськогосподарських підприємств вимагає 

постійного пошуку ефективних джерел фінансового 

забезпечення,  оптимізації їх складу та структури. 

Так О.М. Бандурка розглядає фінансовий стан як ступінь 

забезпеченості підприємства необхідними фінансовими 

ресурсами для здійснення ефективної господарської діяльності 

та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми 

зобов’язаннями [10].  

Більш широко дає визначення фінансового стану А.М. 

Поддєрьогін, який вважає, що фінансовий стан підприємства – 

це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх 

елементів системи фінансових відносин підприємства, 

визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і 

характеризується системою показників, що відображають 

наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів [11]. 

Для вивчення фінансового стану підприємства необхідна 

інформація про економічні ресурси, що ним контролюються, 

його фінансова структура, ліквідність та платоспроможність, а 

також здатність адаптуватися до змін середовища, в якому вона 

функціонує. Ці важливі фінансово-аналітичні характеристики 

підприємства й можна отримати з бухгалтерського балансу.  

Як вважає Бандурка О.М. [10], бухгалтерський баланс є 

реальним засобом комунікації, адже завдяки йому керівники 

отримують уявлення про місце свого підприємства в системі 

аналогічних підприємств, правильність обраного стратегічного 

курсу, порівняльні характеристики ефективності використання 

ресурсів і прийняття рішень з найрізноманітніших питань щодо 

управління підприємством. Аудитори отримують підказку для 

вибору правильного рішення в процесі планування своєї 

перевірки, виявлення слабких місць у системі обліку, а також 

можливих навмисних і ненавмисних помилок у зовнішній 

звітності клієнта. 

Найбільш широко при фінансовому аналізі 

використовуються фінансові коефіцієнти. Проте система 

нормативних значень коефіцієнтів не враховує специфічних 

особливостей сільськогосподарської галузі [6]. 

Коефіцієнти можуть стати корисним інструментом при 

формуванні думки про фінансовий стан підприємства, але 
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цінність кожного взятого окремо коефіцієнта сумнівна, їх 

необхідно розглядати разом. Фахівець зобов’язаний завжди 

застосовувати кілька коефіцієнтів для виявлення причин і 

тенденцій. Коефіцієнти самі по собі не дають можливості 

зробити безпомилкові висновки. Дуже важливо, щоб фінансовий 

аналітик розумів принципи розрахунку цих показників. Крім, 

того до використання фінансових коефіцієнтів потрібно 

підходити з особливою обережністю, тому що вони не завжди 

об’єктивно відбивають реальну ситуацію у зв’язку з інфляцією й 

іншими особливостями української економіки. 

Фінансовий стан підприємства і перспективи його зміни 

перебувають під впливом не тільки факторів фінансового 

характеру, але й багатьох інших, які не мають вартісної оцінки. 

В їх числі: можливі політичні і загальноекономічні зміни, зміни 

форм власності, професійна підготовка персоналу тощо. Тому 

аналіз бухгалтерської звітності повинен включати не тільки 

формалізовані критерії, а й неформальні оцінки [5]. 

Особливостями фінансового забезпечення 

сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах є 

нестача фінансових ресурсів у багатьох сільськогосподарських 

підприємств, бар’єри доступу до кредитних ресурсів, 

недосконалість державної фінансової політики [6]. 

Аналіз доводить, що значна частина 

сільськогосподарських підприємств наразі не має організованої 

системи сучасного фінансового менеджменту [9]. Вихідними 

основами виробничо-фінансового управління для багатьох 

підприємств залишаються досягнуті в минулому показники. 

Акцентом аналітично-планової роботи є  виробничий процес, а 

фінансам відводиться допоміжна роль. 

Крім того, відсутня повноцінна система забезпечення 

своєчасної та достовірної інформації всіх структурних 

підрозділів сучасного менеджменту. Брак певних видів 

управлінської інформації обмежує можливості використання 

сільськогосподарськими підприємствами всього арсеналу 

методів та прийомів управління фінансами. Також ускладнює 

методику та збільшує трудомісткість фінансових розрахунків те, 

що діяльність підприємств аграрної сфери економіки пов’язана з 

виробництвом не одного, а багатьох видів продукції. 
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Підвищення ефективності формування та використання 

фінансових ресурсів підприємства не можливе без 

цілеспрямованої системи управління цими процесами. 

 Результати аналізу фінансового стану є тим підґрунтям, 

на основі якого формується фінансова політика підприємства, 

розробляється сукупність заходів, відбираються відповідні 

фінансові механізми, необхідні для реалізації поставленої перед 

фінансовим менеджером мети. 
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ІНТЕГРОВАНІ СТРУКТУРИ В АПК УКРАЇНИ ТА 

ПРЕВАГИ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 

В умовах ринкових відносин процеси концентрації 

виробництва і капіталу та інтеграції тісно пов’язані між собою, 

так як концентрація виробництва створює технологічну, речову 

базу концентрації капіталу, і таким чином, сприяє розширеному 

відтворенню.  

Проблема створення і функціонування інтегрованих 

структур набуває особливої актуальності в умовах глобалізації 

економіки України. Вагомий теоретичний науковий доробок і 

вирішення практичних питань, пов’язаних із створенням 

інтегрованих структур належать публікаціям таких учених як 

П.Ю. Буряк, І.С. Ніколаєнко, Г.В. Миськів, Л.В. Ярема, О.В. 

Крисальний, М.Й. Малік, Ю.С. Коваленко та ін. Незважаючи на 

значний вклад попередніх досліджень в теорію і практику 

створення і функціонування інтегрованих структур ряд проблем 

потребують подальшого вивчення. 

Вивчення досвіду функціонування інтегрованих 

підприємств розвинутих зарубіжних країн, а також наших 

найближчих сусідів Росії та Білорусії свідчить про те, що 
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інтегровані структури, які об’єднують в своєму складі різні 

ланки (від виробництва сільськогосподарської продукції до її 

реалізації кінцевим споживачам), є більш ефективними і 

пристосованими до умов ринкової економіки. Порівняльний 

аналіз організації агропромислового виробництва та його 

технологічного і технічного забезпечення показує, що мають 

місце концептуальні відмінності у підходах та способах ведення 

агропромислового виробництва. Основна відмінність полягає в 

інтегрованому характері агропромислового виробництва та в 

системі його забезпечення сучасними технологіями.  

Створення інтегрованих структур в Україні є 

об’єктивною реакцією на потребу вітчизняної економіки в 

структурних змінах, тобто у відновленні та встановленні між 

господарюючими суб’єктами досить міцних майнових та 

фінансових зв’язків та в утворенні на їх основі нових фінансово-

стійких організаційних структур, здатних стимулювати 

зростання матеріального виробництва в регіонах і в країні в 

цілому. Аграрні підприємства вступають в інтеграційні зв’язки, 

намагаючись знизити ризик, пов’язаний з 

сільськогосподарським виробництвом, його залежністю від 

погодно-кліматичних умов, стихійного ринку продукції, 

необхідністю підвищення її конкурентоспроможності. 

Переробні та інші підприємства АПК також намагаються 

забезпечити собі стабільні доходи, завдяки наявності надійної 

сировинної бази або ринків збуту своєї продукції або послуг. 

Серед переваг вертикальної інтеграції, в процесі якої 

ринкові трансакції замінюються внутрігосподарськими 

операціями та адміністративними процедурами, найбільший 

інтерес у сучасних умовах мають: 

- зменшення витрат на організацію та 

обслуговування процесу виробництва; 

- спрощення процесу управління та координації 

діяльності, в тому числі щодо товарних та грошових потоків; 

- зменшення ризиків діяльності, зокрема від 

коливань попиту та пропозиції та ін. 

Доцільність інтеграції залежить від обсягів конкретної 

діяльності та її залежності від суміжних напрямків, 

можливостей поєднання в одній структурі усіх 
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взаємопов’язаних економічних процесів, наявності 

альтернативних рішень, виникнення додаткових вигод, 

конкретної ситуації, в якій знаходиться фірма (зокрема, обраної 

нею стратегії) та ін. 

В агропромисловому виробництві України на сьогодні 

найбільш популярною формою вертикальної інтеграції є 

створення структур, у яких поєднується виробництво, 

включаючи постачання різноманітних ресурсів, переробки та 

реалізація сільськогосподарської продукції. В деяких випадках, 

наприклад, у зерновому господарстві, в інтеграцію включається 

також зберігання продукції у спеціалізованих сховищах. Такі 

структури умовно називають «аграрними холдингами», хоча у 

багатьох випадках вони не відповідають класичному 

визначенню холдингової компанії як відкритого акціонерного 

товариства, що володіє, користується та розпоряджається 

пакетами акцій, часток, паїв двох або більше корпоративних 

підприємств. 

В основі економічного інтересу учасників інтеграційного 

формування повинен бути покладений економічний інтерес всіх 

учасників інтеграційного формування, що функціонують у 

технологічному ланцюжку від виробництва, зберігання до 

переробки і реалізації: рівновеликий прибуток на рівновеликий 

капітал. Результат, отриманий після реалізації продукції 

інтегрованого формування - прибутку має бути пропорційно 

перерозподілений між учасниками до їх витрат. 

Інтеграційні процеси, що відбуваються в Україні, не 

набули ще стійкого характеру. Тому економічна політика 

держави повинна бути спрямована на прийняття відповідних 

інституційних змін з метою удосконалення економічних умов, 

що стимулюють розвиток агропромислової інтеграції в АПК, 

створення і функціонування більш ефективних організаційно-

правових форм та моделей інтегрованих формувань. 
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Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка 
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КЛАСТЕРИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Інструментом забезпечення розвитку аграрної економіки 

є територіальні кластери, що мають спільну науково-дослідну 

основу й ефективні елементи системи управління. Саме 

кластери можуть бути тими імпульсами, які при вдалій 

концентрації виробництва, його спеціалізації, використанні 

сучасних досягнень комунікації, координації, кооперації і 

співпраці допоможуть знайти точки зростання кожного 

конкретного аграрного підприємства, забезпечуючи його 

перемогу в конкурентній боротьбі [1].  

Теоретичні основи кластерів були закладені наприкінці 

ХІХ століття А.Маршаллом, а термін «кластер» було вперше 

застосовано М. Портером у 1980-ті роки.  Саме М. Портер 

вважав, що у сучасній економіці традиційний галузевий поділ 

втрачає свою актуальність і на перше місце виходять кластери  

як системи соціально-економічних взаємозв’язків. На 

сьогоднішній день, кластери активно застосовуються у США та 

багатьох країнах ЄС, де теорію кластерів вважають одним із 

ключових інструментів підвищення рівня 

конкурентоспроможності окремих галузей. 

Кластери - це сконцентровані за географічною ознакою 

групи взаємозалежних компаній, спеціалізованих 

постачальників, фірм у споріднених галузях, а також пов'язаних 

з їх діяльністю організацій у певних областях, що конкурують, 

але при цьому ведуть спільну роботу [2]. 

Наявність кластерів дозволяє національним галузям 

розвивати і підтримувати свої конкурентні переваги не 

поступаючись навіть технічно розвиненішим країнам. Всі фірми 

з кластера взаємозв'язаних галузей здійснюють інвестиції в 

спеціалізовані дослідження, в розвиток технологій,  інформацію, 

розвиток інфраструктури і людські ресурси, що виявляється в 

синергетичному ефекті і дозволяє малому підприємництву 

вистояти в загостреній конкурентній боротьбі на глобалізованих 

ринках. В рамках держави кластери виконують роль пунктів 

зростання внутрішнього ринку і забезпечують просування 
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вироблених ними товарів і послуг на міжнародні ринки. Це 

сприяє підвищенню міжнародної конкурентоспроможності 

країни в цілому завдяки ряду переваг, властивих кластерній 

формі взаємодії великих, середніх і малих підприємств за всіма 

напрямками ділових зв'язків [3]. 

Автором були проведені наукові дослідження 

можливості створення інтегрованих виробничих аграрних 

систем кластерного типу у Дергачівському районі Харківської 

області. Учасники такої системи одержують статуси: організація 

- власник тваринницького об'єкта одержує статус організації-

лідера; всі інші організації-учасники одержують статус 

організацій-сателітів. Між організацією-лідером та 

організаціями-сателітами виникає взаємодія, за якої׃ організації-

сателіти за встановленими на договірній основі квотами частину 

своєї площі відводять для виробництва недостаючих у 

організації-лідера обсягів продукції зернофуражних та кормових 

культур. Площа ріллі, що залишається поза квотуванням 

використовується на розсуд власників організацій-сателітів; 

організація-лідер поставляє організаціям-сателітам органічні 

добрива та надає послуги різного роду.  

Дослідженнями встановлено, що більшість аграрних 

підприємств Дергачівського району Харківської області станом 

на 2017 рік є підприємствами середнього і малого розміру, 

площа найбільшого не перевищує 3500 га, середня чисельність 

персоналу становить 23 чоловіка. Різниця між виручкою від 

реалізації та повною собівартістю реалізованої продукції у 

більшості підприємств є незначною або від’ємною, що свідчить 

про низькі рівні рентабельності у майже 60 % аграрних 

підприємств Дергачівського району Харківської області. При 

цьому лише 50% підприємств мають тваринницьку галузь.  

При проектуванні інтегрованих виробничих аграрних 

систем кластерного типу першим кроком завжди має бути 

SWOT- аналіз. Так, при виборі факторів ми керувалися 

найбільшим впливом тих чи інших факторів на діяльність 

підприємств до і після їх взаємодії. Рівень важливості факторів 

ми брали умовно від 1 до 6. Наведені матриці SWOT-аналізу 

свідчать, що підприємства-лідери мають більше можливостей 

для відродження тваринництва та раціоналізації виробничої 
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структури, що ще раз доводить твердження, яке було визначене 

раніше. 

Також нами було встановлено, що входження до 

горизонтально-інтегрованого об’єднання кластерного типу 

дозволяє підприємствам-сателітам підвищити ефективність 

своєї діяльності за рахунок зростання урожайності 

сільськогосподарських культур, також вони забезпечать 

бездефіцитний баланс гумусу в ґрунті; підприємство-лідер, в 

свою чергу, розширяє базу польового кормовиробництва, а 

також отримує додатковий дохід від продажу органічних 

добрив.  

Саме об’єднання підприємств і організацій у кластерні 

системи найкращим чином сприяє зростанню ділової активності 

підприємницьких структур і подоланню негативних факторів, 

що гальмують розвиток української економіки. Координація дій 

і об’єднання зусиль державних органів, освітніх і наукових 

організацій, малого, середнього і великого бізнесу є запорукою 

успіху, посилення конкурентоспроможності господарства, 

підвищення життєвого рівня населення України в умовах 

жорсткої конкуренції у міжнародному поділі праці. У рамках 

кластера на основі інтеграційних і кооперативних зв’язків 

високими темпами відбувається адаптація аграрних і 

переробних підприємств до конкурентних умов, що є 

надзвичайно актуальним у розвитку аграрного сектора [4]. 

Таким чином, кластери є ефективним інструментом 

забезпечення розвитку регіональної економіки, і їх по праву 

можна вважати інноваційними системами прикладного 

значення, оскільки науково-технічний і соціально-економічний 

розвиток вимагає концентрації національних ресурсів, а 

посилення інтелектуального, професійного і організаційного 

потенціалу країни неможливе у відриві від соціуму і його 

духовної бази.  
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННОГО 

ПОХОДЖЕННЯ: ВИМОГИ СУЧАСНОСТІ 

 

У 90-х роках минулого століття численні проблеми з 

безпечністю харчових продуктів стали причиною зневіри 

споживачів у безпечності продукції сільського господарства. 

Тому постало питання повернути втрачену довіру замовників до 

якісних і, найголовніше, безпечних харчових продуктів. Усі 

учасники ланцюга: від фермера — виробника кормів, 

перевізника, виробника харчових продуктів і до торгівельної 

мережі — розуміють, що на сьогодні умовою їх існування є саме 

якість продукції. 

Науковим дослідження управління якістю 

сільськогосподарської продукції займались такі вчені, як А. 

Глічев, П. Калита, В.Г. Андрійчук, О. Андрійко, В. Курило, М.В. 

Шульга, О. Піддубний, Ю. Битяк, В. Богуцький та інші. 

Визначення поняття якості носить доволі неоднозначний 

характер так, Ф. Кросбі трактує якість як відповідність вимогам, 

У. Демінг рахує, що управління якістю не означає її підвищення, 

а отримання такого рівня якості, на який розраховує ринок, А. 

Фегенбаум називає якість сукупністю властивостей, завдяки 

яким якість відповідає очікуванням споживача [1]. 
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Сучасні умови, які склалися в нашій країні, вимагають 

швидкої переоцінки каналів збуту, переорієнтації на нові ринки, 

пошуку стратегій залучення нових споживачів. Можливість 

виходу на європейський ринок експорту продукції сільського 

господарства підштовхує сільгоспвиробників знаходити шляхи 

дотримання вимог, які ставляться Європейським Союзом до 

такої продукції, її кількості, асортименту та якості. У контексті 

євроінтеграції українським сільгоспвиробникам важливо 

відповідати не лише вимогам ЄС щодо безпечності харчової 

продукції, а й застосовувати знання з управління якістю. Це 

дозволить виправити прогалини в окремих фазах розвитку 

вітчизняних підприємств і, відповідно, компетентності 

персоналу, що сприятиме процесу інтеграції українських 

аграріїв у європейську спільноту, розвиваючи культуру 

виробництва та застосовуючи найкращі практики управління 

якістю. Так, в Німеччині в 2002 році було запроваджено 

International Food Standart (міжнародний стандарт на харчові 

продукти, IFS). Крім IFS найвідомішими стандартами в галузі 

харчових продуктів є BRC Food, BRC loP, Datch HACCP, 

GLOBALGAP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 22002-1(2,3) 

та FSSC. Ці стандарти відрізняються один від одного 

орієнтацією вимог (стандарт на систему чи продукт); глибиною 

застосування (горизонтальний або вертикальний стандарт); 

широтою застосування (регіональний, національний, 

міжнародний) [2]. Тобто це свідчить до появи новиї вимог до 

продукції сільського господарства, а отже і до систем 

управління якістю всіх учасників харчового ланцюга. 

Підвищення якості продукції вимагає додаткових затрат 

не тільки інтелектуальної праці, але, як правило, й матеріально-

грошових вкладень. Як свідчить світова практика і, насамперед, 

досвід високорозвинутих країн Заходу, в усіх галузях народного 

господарства сформувалася стійка тенденція до зростання 

витрат на поліпшення якості продукції, що досягається, 

наприклад, застосуванням ефективних систем матеріального 

стимулювання за підвищення якості продукції [3]. Та 

поліпшення якості неможливе без оновлення матеріально-

технічної бази підприємств, що становить чи не найбільшої 

частину інвестиційних затрат. Аналізуючи ситуацію сьогодення, 
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на жаль, зазначимо, що на відміну від європейських виробників, 

які за основну мету сьогодні ставлять забезпечення якості 

виробленої сільськогосподарської продукції за рахунок 

екологізації виробничих процесів, українські виробники 

прагнуть швидкого отримання доходів, навіть ціною погіршення 

стану довкілля. 

Широкий спектр чинників, які неоднаковою мірою, на 

різних рівнях із різних сторін у сукупності формують 

передумови, що уможливлюють випуск неякісної, небезпечної 

та фальсифікованої продукції, закономірно підводять до 

важливості ролі системи органів державного управління у сфері 

якості та безпеки сільськогосподарської продукції. Ці органи 

вирізняються з-поміж інших управлінських інстанцій не лише 

тому, що їх діяльність пов’язана з практичною реалізацією 

завдань, функцій і владних повноважень щодо гарантування 

безпеки населення, а й за характером предмета управління. 

Вихідними положеннями для формування повноважень 

органів державного управління у сфері якості та безпеки 

сільськогосподарської продукції є норми Закону України «Про 

безпечність та якість харчових продуктів» щодо державного 

забезпечення безпечності та якості харчових продуктів. 

Ефективне здійснення управлінської діяльності у галузі якості 

та безпеки сільськогосподарської продукції забезпечується 

впливом суб’єктів управління за допомогою законів і 

нормативних документів, а також системи державного нагляду. 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

планує до 2020 року створити адаптовану до вимог Світової 

організації та Євросоюзу систему технічного регулювання, що 

дозволить українським виробникам безперешкодно виходити на 

іноземні ринки. 

Так, Закон України «Про державний контроль за 

дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, 

побічні продукти тваринного походження, здоров’я та 

благополуччя тварин» ухвалений Верховною Радою 18 травня 

минулого року. Окремі положення вступили в дію 5 липня 2017 

року [4]. В цілому ж Закон набрав чинності 4 квітня 2018 року, є 

неабияким кроком у реформуванні системи державного 

контролю безпечності харчових продуктів, її наближенні до 
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європейських принципів здійснення контролю, що є 

надзвичайно важливим у контексті виконання зобов’язань в 

рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.  Закон 

визначає правові та організаційні засади державного контролю, 

що здійснюється з метою перевірки дотримання операторами 

ринку законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та 

благополуччя тварин, а також законодавства про побічні 

продукти тваринного походження під час ввезення 

(пересилання) таких побічних продуктів на митну територію 

України. 

Отже, якість продукції визначається ефективністю 

системи управління. В Україні це можливо здійснити шляхом 

законодавчої та нормативної підтримки держави. Але разом з 

тим потрібно змінити менталітет громадян через роз'яснювальні 

роботи. Впровадження ефективних систем якості вимагає 

високого професіоналізму, вміння пристосовуватись до нових 

методів і способів управління якістю з боку керівників усіх 

рівнів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ 

БІРЖОВИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

СИРОВИНИ 

 

У широкому розумінні фундаментальний аналіз – це 

прогнозування зміни стану ринку на підставі аналізу основних 

показників економічного розвитку країн, фінансових 

показників, оцінювання політичних подій, кризових явищ, 

природних та екологічних умов, поведінки споживачів тощо. 

Предметом фундаментального аналізу є вивчення 

параметрів попиту та пропозиції певного об’єкта (реальний 

товар, валюта, акції тощо) з метою визначення його «дійсної» 

ціни. «Дійсна» ціна потім порівнюється з фактичною поточною 

ринковою ціною. На основі цього порівняння робляться 

висновки та прогнози щодо майбутньої зміни ціни. Якщо 

ринкова ціна вища за «дійсну», тобто оцінка об’єкта завищена, 

то в недалекому майбутньому слід очікувати корекції ринкової 

ціни у бік зменшення, а тому товар треба продавати. Якщо ж 

ринкова ціна нижча за «дійсну», то об’єкт недооцінений і можна 

очікувати його подорожчання, а тому товар краще купити, ніж 

продати [1]. 

В Україні для прогнозування майбутніх цін на зерно, 

цукор, м'ясо тощо можна використати правила 

фундаментального аналізу, які систематизував дослідник і 

аналітик ф'ючерсних ринків США Ф. Хорн:  

1. Визначення повного (загального) балансу попиту і 

пропозиції. Тут враховуються всі фактори, про які мовилося 

досі. Визначається динаміка зміни залишків, порівнюється 

рівень цін та ринкова ситуація з минулими періодами.  

2. Визначення балансу вільного попиту і пропозиції. Для 

цього виявляється надлишок або штучний дефіцит. 

Визначається кількість, яку уряд має купити або продати для 

ліквідації дефіциту або збалансування попиту і пропозиції. 

Обчислюються можливі знижки або премії на державні позики 

(порівняно з минулими періодами).  
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3. Розгляд сезонних тенденцій - перевірка на 

відповідність ціни логічним тенденціям. Аналітик приймає 

рішення про відкриття позицій на ф'ючерсних ринках лише за 

умови чіткої цінової тенденції або якщо на ринку діє особливий 

фактор.  

4. Спостереження за рівнем цін. Про надто високий чи 

низький порівняно з минулим періодом, про порушення 

нормальної цінової ситуації, про можливий протилежний рух 

цін незалежно від неї [2]. 

На ринках сільськогосподарської сировини до таких 

факторів належать: величина врожаю (перспективи врожаю), 

обсяги запасів сільськогосподарської продукції, структура 

кормів, погодні умови, політика уряду щодо учасників цього 

ринку, участь держави як агента цього ринку. В Україні такі 

дані відстежує Міністерство аграрної політики та продовольства 

і галузеві інститути Академії сільськогосподарських наук. 

Однак ці дані використовуються лише для статистичних звітів 

та розв'язування питань закупівель урядом стратегічних запасів 

продовольства. 

На зарубіжних товарних ринках, особливо на ринках 

сезонної сільськогосподарської сировини, трейдери приймають 

рішення щодо купівлі- продажу, аналізуючи фундаментальні 

фактори, що, ймовірно, формують зміни цін. Вони звертаються 

до аналітиків-фундаменталістів, які після оцінки загальних 

макроекономічних показників, особливу увагу звертають на 

тенденції зміни сезонних цін. Ці зміни фіксуються на 

нормальних та інвертних ринках. За умови нормального ринку 

пшениця, наприклад, продається за найнижчими цінами в липні-

серпні, в період збирання врожаю, і за найвищими цінами — 

після грудня до весни. 

Представник фундаментального аналізу, який 

обслуговує учасників зернових ринків, вивчає й тлумачить 

ринок. Він аналізує попит і пропозицію, тенденцію зміни 

сезонних цін. Найбільш впливовим фактором, що дозволяє 

досить достовірно прогнозувати майбутні ціни, є визначення 

балансу попиту та пропозиції. Для цього використовуються 

статистичні дані про виробництво, замовлення уряду і регіонів. 

Достовірність цих даних перевіряє аналітик. Аналітик-
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фундаменталіст навіть на розвинутих ринках, поважних щодо 

кількості та якості інформації, яка публікується в пресі та 

спеціальних статистичних бюлетенях, завжди перевіряє її. 

Особливо дані про закупівлі, які збирається зробити уряд. 

В Україні про виробництво сільськогосподарської 

продукції точної статистики нема. Неповністю враховується 

виробництво фермерських, домашніх господарств та імпорт у 

прикордонних областях. Аналітик повинен враховувати всі ці 

дані, оскільки лише тоді він зможе точно прогнозувати обсяги 

пропозиції. 

Наочним прикладом того, як зміна попиту і пропозиції 

впливає на ціни, є сильне коливання цін на кукурудзу в 1983 р. 

США у високоврожайному 1982 р. мали величезні складські 

запаси кукурудзи. Багато торговців чекали, що фермери і в 1983 

р. засіватимуть великі площі цією культурою. Передбачуваний її 

надлишок на ринку знизив ціни до рекордного рівня. Щоб 

зменшити запаси, президент США Рейган у січні 1983 р. 

оголосив програму скорочення посівних площ „Платежі 

натурою” (з грошовим відшкодуванням). Проте врожайність 

кукурудзи того року внаслідок засухи і дуже жаркої погоди була 

невисокою і її пропозиція на ринку зменшилася. Ситуація 

переконала фермерів і торговців в тому, що ціни різко 

виростуть. Потенційні покупці кукурудзи, передбачаючи 

підвищення цін на неї, пішли на зменшення використання 

кормової кукурудзи (скоротивши поголів'я худоби на відгодівлі 

і застосовуючи інше зерно на фуражні цілі), а також на заміну 

або зниження витрат кукурудзяного підсолоджувача у 

виробництві продуктів харчування та напоїв. Як тільки попит на 

кукурудзу знизився, знизилися і ціни [3]. 

Попит і пропозиція, які лежать в основі фундаментальної 

методики аналізу, залежать від видів товарів, якими займаються 

біржові торговці в своїй комерційній діяльності. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДИК ФОРМУВАННЯ 

ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ОЦІНКИ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АПК 

 

Потенціал нашої країни є досить високим, насамеперед 

варто звернути увагу на природні ресурси й розвиток АПК. За 

даними прес-служби ДФСУ, питома вага податкових 

надходжень від аграрного сектору становить 16,5%, тому саме 

ця сфера вважається рушійною силою економіки України.  

Незважаючи на це, рівень інвестицій у сільськогосподарський 

сектор є досить низьким.  

Це зумовлено впливом таких факторів, як низька 

розвиненість фондового ринку, загальна економічна 

нестабільність, велика частка дебіторської заборгованості у 

структурі балансу багатьох підприємств, ефективність 

законодавства, необхідність технічного оновлення, тощо. Кожен 

з них у більшій чи меншій мірі впливатиме на інвестиційну 

привабливість кожного підприємства.  

Формуванням адекватної оцінки інвестиційної 

привабливості та розробкою інтегрального показника займалася 

велика кількість вчених, зокрема Вініченко І.І., Юхимчук С.В., 

Супрун С.Д., Нечипорук О.В., Чернятін А.С. Так Чернятін А.С. 

зумовлює необхідність використання регіональних компонентів 

на рівні з фінансовими показниками при оцінці інвестиційної 

привабливості АПК, адже на його думку саме вони є 

вирішальними при прийнятті рішення [3]. Вінніченко І.І. 

наполягає на визначеній послідовності врахування факторів 

впливу [1].  Кожен науковець виокремлює якісні та кількісні 
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показники й поєднує їх у інтегральний показник. Враховуються 

фінансові результати підприємства АПК, але вплив 

розташування не враховується майже зовсім.  

Виведення інтегрального показника дозволяє ранжувати 

підприємства відносно їх інвестиційної привабливості 

враховуючи декілька фінансово-економічних факторів. 

Зважаючи на відсутність загальноприйнятого переліку факторів 

для врахування при подібному аналізі, кожен фахівець обирає 

показники на власний розсуд [2]. 

На даний момент немає загальновизнаної методики 

оцінки, що врахувала б усі головні фактори впливу. Методики 

розглядають підприємство лише  за факторами певного 

окремого спектру, велика кількість є запозиченими у іноземних 

науковців і не враховують загальної економічної ситуації, 

будуються на суб’єктивній оцінці експертів чи намагаються 

врахувати навіть найменш впливові фактори. Все це зумовлює 

необхідність формування інтегрального показника оцінки 

інвестиційної привабливості, що був би зорієнтований саме на 

галузь АПК в умовах економічної нестабільності.  
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ІНСТРУМЕНТИ ТА СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ 

ОРГАНІЧНОЇ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

На сьогоднішній день, виробництво органічної 

агропродовольчої продукції  одним із найбільш перспективних 

напрямів розвитку підприємств агропромислового комплексу. 

Як і кожна галузь сільського господарства, органічне 

виробництво існує під впливом ряду специфічних чинників, як 

то природньо-кліматичні умови, виробничо-економічні умови, 

фінансова та інноваційно-інвестиційна складова діяльності 

тощо. Проте, визначальні засади розвитку вказаного напряму 

все ж таки визначає органічне поєднання природньо-екологічної 

та економіко-кон’юнктурної систем, які симбіозно взаємодіють 

між собою.  

З метою подальшого розвитку органічного виробництва 

в Україні, підприємствам, які орієнтовані на цей напрям 

необхідно розробляти комплексну маркетингову стратегію 

агресивного впливу на ринкове середовище. Дослідження 

показують, що на сьогоднішній день споживач органічної 

продукції знаходиться ще в стадії пошуку, а відповідно є 

можливість формування власної ринкової ніші для вітчизняних 

виробників. В роботі за допомогою SWOT-аналізу визначені 

сильні та слабкі сторони, а також переваги і загрози, які 

передують впровадженню органічного виробництва, а 

відповідно маркетингові стратегії мають нівелювати дію 

можливих ризиків та забезпечити задоволення споживача та 

отримання відповідного економічного та соціального ефекту 

діяльності аграрного підприємства.  

На основ проведених нами досліджень було 

встановлено, що застосування маркетингових стратегій та 

інструментів має призвести до наступних результатів: 

- створення необхідного середовища для формування та 

розвитку аграрних підприємств, які будуть самостійно 

здійснювати виробництво, переробку та реалізацію органічної 

продукції. Тобто мова йде про самостійних суб’єктів ринкової 

діяльності відповідальних за окремий сегмент ринку; 
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- забезпечення економічного та соціального ефекту від 

діяльності аграрного підприємства, що є наслідком задоволення 

потреб споживача відповідної ринкової ніші; 

- розвиток органічного виробництва, як сучасної форми 

виробничої діяльності в сфері аграрного виробництва з 

використанням надсучасних форм ведення бізнесу, фінансового 

управління, мотивації та стимулювання в системі менеджменту 

тощо; 

- визначення стратегії мінімізації витрат як пріоритетної 

при здійсненні органічного виробництва; 

- ефективний менеджмент інноваційно-інвестиційної 

діяльності, що реалізується у сферу виробництва та реалізації 

органічної продукції; 

- забезпечення зростання рівня життя населення та 

задоволенню потреб споживачів. 

Дуже добре було б, якби мотиваційним чинником також 

виступили інституціональні заходи з боку держави, спрямовані 

на розвиток органічного виробництва в країні. Мається на увазі 

прийняття необхідних нормативно-правових актів щодо 

регулювання виробництва та функціонування ринку органічної 

аропродовольчої продукції.  

 

Білик В., Бондар Д. 

Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ 

«Університет банківської справи»  

Науковий керівник: к.е.н., доцент Гмиря В.П. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНОГО 

СЕКТОРУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ 

 
Аграрний сектор є тією галуззю української економіки, 

яка в значній мірі задовольняє продовольчі потреби держави, а 

також забезпечує ринок новими робочими місцями. Проведення 
антитерористичних дій на сході країни зумовило 

реструктуризацію української економіки, що значно 

підвищивши значення агросектору в структурі виробництва та 

експорту. В умовах стрімкого зростання обсягів виробництва та 
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експорту аграрний сектор в Україні набуває все більш 

важливого значення [1]. 

Останніми роками аграрний сектор є однією з 

найпривабливіших галузей для іноземних інвестицій, що 

зумовлено розвитком процесів глобалізації й прагненням 

іноземних виробників розширити свою присутність на 

українському ринку. Однак, стрімкий розвиток глобалізаційних 

процесів, а також лібералізація торгівлі зумовлює гостру 

необхідність адаптації до нових та постійно змінних умов, а 

відповідно – подальшого удосконалення аграрної політики. 

Основною перешкодою на шляху українських експортерів 

аграрної продукції є її низька якість, що не відповідає 

європейським та міжнародним стандартам якості, а також низькі 

темпи техніко-технологічного оновлення  виробництва.  Саме 

тому пріоритетним напрямом в аграрному секторі є 

впровадження агротехнологій, які дозволять підвищити якість 

продукції. Важливим напрямком є технічне переоснащення, що 

спрямоване на підвищення продуктивність виробництва з метою 

зниження витрат на одиницю продукції та зміцнення її 

конкурентоспроможності на внутрішньому і світовому ринках 

[1]. 

Ускладненим залишається доступ до банківських кредитів 

та ресурсів міжнародних фінансових організацій. 

Сільськогосподарські підприємства все більше потребують 

залучення довгострокових фінансових ресурсів для оновлення 

техніки, будівництва нових об’єктів та упровадження 

інноваційних технологій. Однак, саме особисті заощадження та 

самофінансування за рахунок прибутку залишаються головним 

джерелом фінансування підприємств, що займаються даним 

видом діяльності. Поліпшити ситуацію може вдосконалення 

законодавства з питань аграрної політики, а також 

удосконалення банками механізму регулювання раціонального 

розподілу коштів та їх ефективного використання [2]. 

Значною перешкодою для успішного розвитку і 

функціонування аграрного сектору в Україні є недосконалість 

нормативно-правових актів щодо аграрної політики держави. 

Непрозора податкова політика держави, а також надмірне 

втручання уряду в діяльність аграрних ринків створює значні 
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перешкоди надходженню довгострокових інвестицій. Тому 

необхідно переглянути і сформувати правову базу, яка б 

захищала інтереси виробників сільськогосподарської продукції, 

створити прозорі інструменти системи оподаткування аграрного 

сектору, а також посилити виконавчу дисципліну в державних 

органах влади [3]. 

Водночас, беззаперечним є той факт, що аграрний сектор 

виробництва є досить специфічною галуззю економіки, оскільки 

результати його діяльності значно залежать від природно-

кліматичних умов. З продовженням тенденції глобального 

потепління ситуація в аграрному секторі може погіршитись. 

Тому удосконалення системи захисту господарств шляхом 

зменшення ризиків від природно-кліматичних умов є одним із 

напрямів подальшого розвитку аграрного сектора в Україні [3]. 

Отже, розвиток аграрного сектору в Україні є одним із 

найефективніших шляхів реформування економіки. Саме дана 

галузь є однією з основних бюджетоутворюючих та 

експортоорієнтованих секторів національної економіки, а також 

є дієвим механізмом для створення нових робочих місць та 

задоволення продовольчих потреб держави. Дослідження 

сучасного стану аграрного сектора економіки України вказують 

на існування проблем, які потребують негайного вирішення, а 

саме: подальше удосконалення правової бази, яка б захищала 

інтереси виробників сільськогосподарської продукції, створити 

прозорі інструменти системи оподаткування аграрного сектору, 

технічне переоснащення та впровадження технологій, які 

дозволять підвищити якість продукції, що дасть змогу зміцнити 

конкурентні позиції на внутрішньому і світовому ринках, 

створення умов для отримання пільгового кредитування, а 

також удосконалення системи захисту господарств шляхом 

зменшення ризиків від природно-кліматичних умов. 
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СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ЯК ЕКОНОМІЧНА 

ДЕТЕРМІНАНТА РОЗВИТКУ АГРАРНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Висока мотивація працівників – це найважливіша умова 

успіху будь-якого сучасного підприємства. Слід зазначити, що в 

кожній галузі існують свої проблеми і особливості мотивації 

працівників до праці, тому до вивчення даного питання 

необхідно підходити, в першу чергу, виходячи із специфіки 

виду діяльності підприємства. 

Праця персоналу аграрного підприємства, в силу своєї 

специфіки і умов середовища, дуже важка, і вимагає великого 

напруження всіх духовних і фізичних сил. Тому для повного 

розкриття можливості ефективного застосування цих сил 

потрібно вагома, стійка і постійна мотивація праці – раціональне 

поєднання мотивів і стимулів матеріального, морального і 

психологічного характеру. 

Існує ряд проблем мотивації праці персоналу, зайнятого в 

сільськогосподарської галузі. Оплата праці на аграрних 

підприємства – одна з найнижчих серед галузей економіки, 

проте, саме оплата є найважливішим засобом матеріального 

стимулювання і основним джерелом задоволення потреб 

зайнятих в аграрній сфері. Це основна форма відшкодування 

витрат з відтворення робочої сили на аграрних підприємствах 

(за винятком домашніх сільських господарства, де формується 

фонд споживання, який використовується на особисті потреби).  
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Специфіка мотивації працівників сільськогосподарських 

підприємств проявляється в таких особливостях, як:  

1) сезонність робіт;  

2) результати сільськогосподарського виробництва 

безпосередньо залежать від погодно-кліматичних і природно-

економічних умов конкретного регіону, а це призводить до 

ризику неотримання планованого рівня доходу в подальшому;  

3) особливістю аграрного виробництва є і те, що велика 

частина одержуваної продукції не входить до складу товарної 

продукції, а бере участь у внутрішньому обороті в якості 

сировини для інших товаровиробників;  

4) праця персоналу аграрної сфери використовується не 

тільки в суспільному виробництві, але і в домашньому 

(підсобному) господарстві, тому вплив роботодавця на 

сільськогосподарських працівників дещо обмежений, так як 

вони є самозабезпеченими;  

5) велика частина робіт виконується на відкритому 

повітрі, природно, під впливом різних погодних і кліматичних 

умов;  

6) в сільському господарстві в великому обсязі 

використовується праця жінок, підлітків і пенсіонерів, що 

передбачає орієнтованість на сприятливі соціальні умови праці, 

можливість спілкування, престиж і соціальні гарантії при 

розгляді мотивуючих факторів. 

Мотивація працівників аграрної сфери відрізняється від 

мотивації в несільськогосподарській діяльності. тут 

роботодавець не має ряду мотиваційних важелів, а вплив інших 

дещо обмежений. Є й перевага – використання нематеріальної 

мотивації, але при цьому також існує проблема об’єктивності в 

її застосуванні. 

Яскравими прикладами нематеріального стимулювання 

можна вважати можливість привнесення творчих елементів в 

роботу, творчі відрядження, рух кар’єрними сходами, надання 

службового транспорту, оплату транспортних витрат. У 

сучасних ринкових умовах все частіше використовуються 

методи згуртування колективу з метою поліпшення морального 

клімату на підприємстві і, як наслідок, підвищення 

результативності праці. Іншими словами це можуть бути: 



53 
 

проведення спільних заходів розважального та оздоровчого 

характеру, виділення підприємством коштів для оплати 

харчування. Встановлення певних виплат, компенсацій, пільг 

працівникам, які мають дітей, і робітницям, які збираються і вже 

перебувають у декретній відпустці, виділення коштів на 

організацію дошкільного та шкільного виховання також можуть 

виступати значущим стимулом трудової мотивації працівника, 

чинником, що впливає на рівень престижності трудової 

діяльності. 

Задоволення мотиваційних потреб працівників аграрних 

підприємств багатьма науковцями пропонується здійснювати на 

основі системи заходів, наведеної у табл. 1.  

Таблиця 1 

Система стимулювання персоналу аграрного підприємства 
Мотивуючі чинники Система стимулювання 

M Money Гроші 

Матеріальне стимулювання у формі: 

- премії (за результатами роботи); 

- разових виплат (з нагоди ювілею, виходу 

на пенсію тощо); 

- матеріальної допомоги (на лікування, 

оздоровлення) тощо  

O Obedience Повага 

Соціальне стимулювання через: 

- публічне висловлення подяки, вручення 

грамоти; 

- присвоєння звань відповідно до галузі. 

T Talent Талант 

Створення умов для розвитку особистості, 

реалізації творчих здібностей, розкриття їх 

потенціалу. Сприяння професійному і 

кар’єрному росту. 

I Interest Інтерес 
Стимулювання до науково-дослідної та 

інноваційної діяльності. 

V Variant Варіант 
Розширення умов, можливостей і варіантів 

сумісництва і суміщення працівників.  

A Authorization 
Повноваже

ння 

Постановка перед працівниками задач, які 

чинять вагомий вплив на розвиток 

підприємства. Залучення персоналу до 

прийняття управлінських рішень для 

покращення результатів функціонування 

підприємства. 

T Training Навчання 

Створення умов для перепідготовки та 

підвищення кваліфікації. Стимулювання 

до навчання та вдосконалення. 

I Information Інформація Організація і проведення на базі 
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підприємства круглих столів, семінарів 

тощо. 

O Order Порядок 

Забезпечення сприятливого позитивного 

мікроклімату у колективі. Підтримання 

організаційної культури на високому рівні.  

N Nine factors 
Дев’ять 

факторів 

Сукупна дія вище зазначених дев’яти 

факторів формують систему мотивації 

праці персоналу і чинять позитивний 

вплив на результати роботи підприємства.  

Джерело: адаптовано для аграрних підприємств на основі [2, с.163].  

У загальному, на нашу думку, мотивацію як спонукання 

до трудової діяльності можна забезпечити двома методами: 

– застосування усталеної системи потреб персоналу, тобто 

використання економічних методів управління персоналом 

шляхом матеріального заохочення за результативність та якість 

праці. Однак, у багатьох випадках грошова винагорода може 

сприйматися працівниками як визнання його особистих заслуг. 

Розмір премій можуть виступати критерієм суперництва між 

працівниками. Доцільно зазначити, що будь-яка система 

матеріального заохочення з часом втрачає свою ефективність; 

– модифікація усталеної системи потреб персоналу, тобто 

задоволення потреб, які не є першочерговими. Такі методи є 

більш психологічними з точки зору їх характеру – це створення 

ідеалів у досягненні показників діяльності підприємства, 

критеріїв престижності праці тощо.  

Таким чином, мотивація персоналу аграрного 

підприємства через низку специфічних особливостей таких 

підприємства є складним та важливим інструментом управління. 

Саме ефективна система мотивації праці на підприємстві 

дозволить залучити кадри високої кваліфікації, зберегти такі ж 

висококваліфіковані кадри, постійно підвищувати престижність 

праці, що, у свою чергу, є детермінантою економічного 

розвитку аграрного підприємства.  
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МОЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВІДЧИЗНЯНИХ 

АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Аграрний сектор став локомотивом економічного 

зростання в Україні за останні роки. Сільське господарство 

виробляє близько 12% ВВП країни, забезпечуючи робочі місця 

для мільйонів українців.  

За європейськими стандартами земельні ресурси України 

величезні. Більше 70% загальної площі країни - 

сільськогосподарські угіддя. Це становить трохи більше 42 

мільйонів гектарів, з яких 32 мільйони - це пашні, придатні для 

виробництва зерна та овочів. Крім того, Україна володіє 

значною кількістю багатих родючим чорноземом земель  30% 

світових запасів. 

Дані переваги надають перевагу сприятливому 

географічному розташуванню України, яке поміщає його в 

помірно-континентальну кліматичну зону з належним доступом 

до водних і транспортних мереж. Цей сектор також 

користується послугами висококваліфікованого фонду праці, 

приблизно 25% населення України зайняті в аграрному секторі. 

Частка сільськогосподарської продукції у загальному 

обсязі експорту з України зростає щорічно. За останні 10 років 

обсяг експорту основних сільськогосподарських культур 

збільшився вдесятеро. Україна, яка експортує свою продукцію в 

174 країнах, займає провідні позиції на світовому 

продовольчому ринку. Зокрема, він є світовим лідером у 

виробництві та експорту соняшникової олії. 

В Україні налічується 45 900 сільськогосподарських 

підприємств, з них 70% - ферми. Більшість 

сільськогосподарських підприємств знаходяться: Києві, Одесі, 
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Дніпрі, Миколаєві, Кіровограді, Запоріжжі та Вінницькій 

області. 

Українські аграрії не зтикаються, оскільки 70,8% 

території України, або 42,7 млн. га, є сільськогосподарськими 

угіддями. Тут працює 150 компаній, які мають більше 10 000 

гектарів, в тому числі 14 агрохолдингів, які використовують 100 

000 гектарів і більше.  

П'ять великих підприємств використовують 2,3 млн. га 

українського чорнозема або 7% орних земель країни. Це 

UkrLandFarming, KERNEL, Agroprosperis (New Century Holding), 

Миронівський хлібопродукт (MHP) та Астарта-Київ. Річні 

доходи цих гравців складають близько $ 5 млрд. Ці 

агрохолдинги мають більш високу врожайність, ніж незалежні 

сільськогосподарські компанії (не включені в ці холдинги). 

EBITDA найефективніших агрохолдингів досягає 500 доларів 

США.  

Потенціал українського агробізнесу реалізується менш 

ніж на 50% в першу чергу через постійну правову 

невизначеність, у тому числі щодо ринку землі. До недавнього 

часу в Україні швидко розвиваються лише галузі, пов'язані з 

рослинництвом. У обробному сегменті виробники зосереджені 

на внутрішньому ринку. Тепер, коли ринок насичений, ми 

можемо очікувати різкого стрибка у розвитку, особливо серед 

лідерів галузі, які бажають вийти на зовнішні ринки. 

Експерти в галузі промисловості прогнозують, що до 

середини 2020-х років Україна стане № 3 у виробництві 

продуктів харчування у всьому світі, поступаючись лише США 

та Бразилії. 

Агропідприємства повинні уважно стежити за 

тенденціями світового споживання. Зокрема, попит на 

сільськогосподарську продукцію, це енергетичні культури, різні 

бобові, органічні продукти. З правильним підходом до 

технології та маркетингу ми можемо заробляти набагато більше 

за гектар. І одночасно покращуючи екологію та підтримувати 

родючий шар грунту. 

Точне землеробство, нові підходи до впровадження 

мінеральних добрив та засобів захисту рослин, а також 

використання останніх винаходів у генетиці рослин і тварин, є 
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великим потенціалом для агропідприємств. Потрібен час для 

реалізації цих нововведень, навчання персоналу та перебудови 

процесів, а також для розробки нових рослин, акліматизації 

видів культур та розвитку логістики, тому вже зараз потрібно 

переймати досвід світових лідерів.  

Інша велика можливість для України - це органічне 

землеробство, де незнищена земля країни дозволяє йому стати 

основним виробником органічних продуктів. Багато сотень 

тисяч акрів вже присвячені органічному сільському 

господарству, і з часом Україна розраховує стати головним 

експортером до Західної Європи, щоб задовольнити все 

зростаючий попит на таку органіку. 

Таким чином, в сучасних умовах необхідна зміна 

акцентів у аграрній політиці.  

• Перехід від адміністративного регулювання до 

вільної конкуренції.  

• Необхідний курс на підвищення рівня безпечності 

продовольства, що здатен підвищити якість 

харчування споживачів і забезпечити приріст високо 

маржинального експорту.  

• Нарощення виробництва та експорту продукції з 

високою часткою доданої вартості, завдяки чому 

зменшується залежність українського АПК від 

волатильності сировинних ринків. 

• Роботизація, дрони, датчики - тотальний віддалений 

контроль і моніторинг всіх операцій в on-line. Ми 

йдемо в еру роботизації і іншого шляху немає. Вся 

техніка, все поля, всі операції будуть доступні в on-

line для управління, моніторингу, контролю. 

Незважаючи на хороші досягнення в аграрному 

виробництві, експерти відзначають, що агробізнес України має 

потенціал для зростання. Зокрема, якщо Україна максимально 

ефективно використовуватиме свої земельні ресурси та 

інвестиції та оптимізує витрати на сільськогосподарську 

продукцію, це може збільшити валове врожай зерна з нинішніх 

60 млн. тон. до 100 млн. тон. на рік і ще більше зміцнити свої 

позиції на світовому ринку. Існує потенціал для підвищення 
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продуктивності як у сільськогосподарських культурах, так і у 

тваринництві. 

Українським компаніям потрібно навчитися рекламувати 

та показувати себе інвесторам. Для цього їм потрібні фінансові 

звіти, затверджені міжнародними аудиторами, прозора 

структура власності та чіткі плани розвитку щонайменше 

протягом п'яти років, щоб викликати інтерес інвесторів. 

 

Валентова Ю.,  

Чорноморський національний університет ім. П. Могили  

Науковий керівник: к.е.н., Філімонова О.Б. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ  ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ   БІОЛОГІЧНИХ 

АКТИВІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЯК ОБ’ЄКТ 

ДОСЛІЖЕНЬ 

 

Фермерське господарство – одна зі складових сучасного 

агропромислового комплексу України. Фермерська діяльність 

потребує не лише високого обсягу випуску продукції, але й 

зумовлює необхідність отримання та подання достовірної 

інформації, що стосується наявності майна у господарстві, 

продуктивності праці, доходу та витрат, тобто точності обліку.  

Посилаючись на Закон України «Про фермерське 

господарство», необхідно зазначити, що основна діяльність для 

сільськогосподарських підприємств – вирощування біологічних 

активів, саме тому набирає популярності питання щодо 

детальнішого вивчення як методологічних, так і практичних 

засад обліку біологічних активів.  

Більшість науковців пропонують власне трактування 

біологічних активів аби більш точно передати їх обліково-

аналітичну сутність. Проте, згідно з чинним законодавством 

біологічні активи – тварини або рослини, від яких у процесі 

біологічних метаморфоз отримують сільськогосподарську 

продукцію та (або) додаткові біологічні активи чи інші 

економічні вигоди. 

Взагалі прийняття П(С)БО 30 „Біологічні активи” та його 

застосування на практиці стало причиною змін в процесі обліку 

сільськогосподарських підприємств. Зміни відбулись саме в 
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методі оцінки одержаної продукції, тварин, рослин, тобто 

біологічних активів, що вплинуло на формування доходів, у 

тому числі й від первісного визнання, та витрат, і, відповідно, на 

кінцевий фінансовий результат діяльності. В цілому на практиці 

не відбулось колосальних позитивних зрушень й донині, але 

спричинило появу активних дискусійних думок, які варто було б 

врахувати і можливо вносити зміни та доповнення до стандарту 

і методичних рекомендацій.  

Проблема удосконалення методів бухгалтерського обліку 

біологічних активів у сільських господарствах була висвітлена у 

працях таких вітчизняних науковців як С.Ф. Голов, В.M. Жук, 

Г.Г. Кірейцев, М.Г. Михайлов, В.І. Моссаковський, М.Ф 

Огійчук, В.М. Пархоменко, Л.К. Сук, Л. І. Хоружий та інші. Як 

бачимо, незважаючи на міцне теоретичне підґрунтя та 

практичну значимість наукових робіт у цьому напрямі, що 

безумовно внесли зміни та вплинули на розвиток обліку у 

фермерстві, ряд важливих питань залишається невирішеним, а 

тому потребує подальшого огляду. 

Однією з проблем при практичній реалізації нововведень 

– це  не до кінця виправдана термінологія, що використовується 

в тому числі, й в П(С)БО. Рослини і тварини є цілком різними 

цінностями, як з точки зору економіки, так і за технологією 

вирощування. Тому доцільніше було б у  процесі обліку та при 

складанні звітності розмежовувати ці поняття. Наприклад, 

обліковувати рослини на рахунку 23 «Виробництва», а для 

обліку тварин виділити окремий рахунок, котрий повністю б  

характеризував даний актив. Проте окрім цього існує й чимало 

інших дискусійних питань.  

Таким чином, аби українська сільськогосподарська 

продукція вийшла на світову арену, вона потребує негайної 

пертурбації, в тому числі й в сфері обліку. Введення  в дію 

більш ніж десять років тому П(С)БО 30 «Біологічні активи» та 

інших додаткових методичних матеріалів не забезпечило 

відповідної організації обліку біологічних активів, не 

покращило й облікову інформацію, яка б, у свою чергу, могла б 

зацікавити інвесторів. Наразі визначення біологічних активів, 

котрі вказані в більшості нормативно-правових актах України, 

неоднозначно пояснюють їх економічну сутність. Тому 
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виникають проблеми при обліку певних видів ресурсів 

сільського господарства, а також при їх аналізі і управлінні, 

внаслідок прирівнювання біологічних активів до основних 

засобів чи запасів.  
 

Губська Д., Філіпюк І.,  

Університет державної фіскальної служби 

Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри Першко Л. О. 

 

ДО ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Проблеми економічної безпеки підприємства та 

фінансової безпеки як її складової зокрема останнім часом 

набули великого значення. Це пов’язано з тим, що підприємство 

може збанкрутувати, якщо його фінансово-економічний стан 

незадовільний. А відповідно, рівень економічної безпеки 

підприємства має враховувати оцінку свого фінансово-

економічного стану.  

Суб'єкти підприємництва мають заздалегідь 

прогнозувати розвиток кризових явищ, забезпечуючи власну 

ефективну діяльність. Це передбачає: моніторинг фінансового 

стану організації та зовнішніх факторів з метою раннього 

виявлення ознак її кризового розвитку, визначення масштабів 

кризового стану, дослідження основних факторів, що 

зумовлюють її кризовий розвиток, створення і реалізацію 

заходів щодо запобігання кризам і банкрутству, контролю за 

виконанням заходів з формування фінансової безпеки й 

оцінювання отриманих результатів шляхом використання 

фінансового інструментарію. Упровадження такої системи 

створить дієвий інструмент щодо запобігання кризам, 

забезпечення стабільної та ефективної фінансової діяльності.  

Основні аспекти теорії економічної безпеки та 

фінансової безпеки як її складової зокрема, а також фінансової 

рівноваги та стійкості знайшли відображення в наукових працях 

вітчизняних та зарубіжних науковців а саме: О.В. Арєф'євої, О.І 

Барановського, І. Бланка, К.С. Горячевої, Т.Ю. Загорельської, 
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М.М. Єрмошенка, С.М. Ілляшенка, Н.В. Куркіна, В.В. Шликова, 

В. Яковлєва, П.І. Орлова та ін. [1]. 

Спираючись на визначення фінансової безпеки, що 

пропонуються науковцями, можемо виділити ключові риси 

фінансової безпеки суб'єктів підприємництва:  

- забезпечує рівноважний і стійкий фінансовий стан;  

- сприяє ефективній діяльності суб'єкта підприємництва;  

- дає змогу на ранніх стадіях визначити проблемні місця 

в діяльності організації; 

 - нейтралізує кризи та запобігає банкрутству.  

На сьогодні питання методології формування фінансової 

безпеки суб'єктів підприємництва сфери матеріального 

виробництва, на відміну, скажімо, від фінансової безпеки 

банків, страхових компаній та інших суто фінансових 

інституцій, с недостатньо розробленими водночас очевидним є 

факт, що саме реальний сектор економіки був і залишається 

основою економіки України, а отже, рівень фінансової безпеки є 

прямим наслідком стану економіки країни [4].  

На нашу думку, необхідно більше уваги приділяти 

питанням упровадження механізмів забезпечення фінансової 

безпеки саме на рівні суб'єктів підприємництва сфери 

матеріального виробництва, що пов'язано зі значною кількістю 

ризиків і нестабільністю як внутрішнього, так і зовнішнього їх 

середовища, а також загрозами поглинань, зокрема, через 

процедури банкрутства.  

Забезпечення стійкого зростання підприємств, 

стабільності результатів їх діяльності, досягнення цілей, що 

відповідають інтересам власників і суспільства в цілому, 

неможливі без розробки й проведення самостійної стратегії, що 

в сучасній економіці визначається наявністю ефективної 

системи його фінансової безпеки [2]. Саме стан фінансів 

господарюючих суб'єктів багато в чому зумовлює ефективність 

їх діяльності в ринковій економіці, що і приводить до 

необхідності розгляду проблем забезпечення фінансової безпеки 

суб'єктів підприємництва. 

На підставі розглянутих визначень можемо зазначити, 

що в економічній літературі до сьогодні приділялось 

недостатньо уваги питанням фінансової безпеки ще й тому, що 
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деякі з її аспектів розглядаються при розробці фінансової 

політики підприємства, управлінні фінансами, організації 

системи економічної безпеки, управлінні ризиками. На нашу 

думку, необхідний цілісний і комплексний підхід до цієї 

проблеми, що поєднав би всі ці, часом відірвані один від одного 

елементи, в єдину систему, яка б діяла постійно.  

Результати оцінювання складових фінансової безпеки 

підприємства, проведеного за запропонованими методиками, є 

різновекторними та різнонаправленими, а тому не дають 

цілісного уявлення про стан фінансової безпеки підприємства 

[3]. 

Отже, забезпечення фінансової безпеки, особливо в 

період кризи, є одним з основних завдань керівництва будь-

якого підприємства. Проте недосконалість нормативно-правової 

бази регулювання діяльності фінансових ринків та 

специфічність економіки нашої країни лише загострюють 

проблеми досягнення фінансової безпеки та належного рівня 

фінансової стійкості підприємств.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГО  ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

 

Сільське господарство було і є визначальною галуззю 

економіки, що забезпечує населення продовольством та 

сировиною для промисловості. Продукція сільського 

господарства є основою для харчової промисловості, від ступеня 

насичення ринку продовольчими товарами 

сільськогосподарської переробки, їхньої якості та ціни залежить 

забезпечення населення продуктами харчування, що в свою 

чергу є однією з основних задач виробництва. 

Вагомий внесок у дослідження сільського господарства, 

як однієї з найважливіших галузей господарського комплексу 

України, зробили такі закордонні та вітчизняні вчені-

економісти, як: В. Г. Андрійчук, І. В. Багров, А. І. Базилевич, О. 

І. Барановський, М. А. Бендиков та інші. 

Сьогодні сільське господарство України – це важливе 

джерело не тільки предметів споживання, але й додаткової 

робочої, а також джерело чистого прибутку. Ця галузь 

безпосередньо впливає на соціально-економічний розвиток 

суспільства в цілому. 

Сільське господарство є конкурентноздатною галуззю, 

оскільки має вигідні географічні умови для рослинництва та 

тваринництва. Україна – це країна з найбільш родючими 

землями розміром 40,8 мільйона гектарів, з яких обробляється 

приблизно 33 мільйони гектарів [1]. Проте, при недостатній 

державній підтримці сільське господарство занепадає. 

Найбільш болючою проблемою розвитку сільського 

господарства є матеріально-технічна база. Так, на протязі 

декількох років спостерігається скорочення кількості тракторів 

та комбайнів, тому підприємства не в змозі зібрати урожай. 

Причиною цього є недостатнє фінансування та кредитування. 

Через те, що сільськогосподарські підприємства не мають 

ресурсів для оновлення технічної бази, втрачаються мільярди 

гривень за рік. Руйнування матеріальної бази, її розкуплення та 

оплата за паї – це головні причини зниження ефективної 

діяльності сільськогосподарських підприємств [2]. 
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До ряду проблем сільського господарства України також 

варто віднести: слабку систему інфраструктури; нестабільну 

політичну та економічну ситуації; високу зношеність техніки; 

нестабільність та непрогнозованість цін на паливо; відсутність 

дієвої державної закупівельної політики; низьку технологію 

виробництва, яка дозволяє іноземним конкурентам заполонити 

вітчизняний ринок, часто дешевими і сумнівної якості товарами; 

низьковрожайні рослини, які займають значні посівні площі; 

сільським господарством переважно займаються люди похилого 

віку, тому що уряд не дає ніякої матеріальної допомоги для 

залучення молодих людей [3]. 

Розглянувши сучасні проблеми сільського господарства 

України, можна виділити наступні шляхи вирішення даних 

проблем: 

- держава повинна розробити та прийняти на вищому 

законодавчому рівні довгострокову програму 

забезпечення аграрної промисловості країни; 

- виокремити суб’єктів виконання вищевказаної 

програми, строки виконання, бюджет заходів, а 

також встановити рівень відповідальності за 

виконану або невиконану діяльність; 

- створити контролюючі та координуючі регіональні 

органи впровадження зазначеної програми; 

- переорієнтовувати галузі аграрної промисловості на 

впровадження новітніх технологій у даних галузях; 

- надати достатнє фінансування для оновлення 

техніки, що підвищить якість продукції та полегшить 

роботу працівникам аграрної галузі. 

Вирішення зазначених проблем сільського господарства 

дасть можливість покращити його діяльність та забезпечити 

належні надходження до бюджету. Сільське господарство для 

України – це джерело доходу та іміджу нашої країни на 

міжнародних ринках. Україна – країна багата на природні 

ресурси та працьовите населення, тому сільське господарство в 

недалекій перспективі може стати одним з головних джерел 

надходжень й експорту. 
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DETERMINATES OF UKRAINIAN AGRICULTURAL 

ENTERPRISES DEVELOPMENT 

 

It is known that Ukraine is famous for its fertile lands and 

owns one third of the most rich chernozem in the world. Ukraine 

occupies a leading position among its neighboring countries with 

respect to a part of high-quality fertile soils. Chernozems occupy 

54% of the land area, and have an enriched layer of humus 40-50 or 

more centimeters thick. It should also be noted that Ukraine is one of 

the largest countries in Europe and, due to its favorable geographical 

position, it borders on Hungary, Moldova, Russia, Slovakia, Poland 

and Romania.  That’s why its worse to analyze the economic 

determinates of agriculture and way of its development. 

First of all, the determinates are the main factors that 

influence on agriculture of Ukraine. Whole world knows that 

Ukraine has a very good quality of lends and the main tasks is keep 

on it. Exist different factors that has huge impact on agro-industrial 

complex.  

For the formation of the Ukrainian agro-industrial complex, 

especially for locating and specializing in agriculture, natural and 

geographical factors are very important. Under the influence of 

natural conditions, the territorial structure of the agro-industrial 
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complex of Ukraine is formed. Among the natural and climatic 

factors, agroclimatic, soil and water resources are of major 

importance. Agroclimatic resources characterize the degree of 

provision of crops with heat and moisture. For Ukraine zoning is 

typical in the distribution of heat and moisture. Soil resources of 

Ukraine are very diverse. On its territory, the Polissya, forest-steppe 

and steppe ground zones are distinguished as well as the Carpathian 

and Crimean mountain regions, with characteristic for each of them 

soils and the properties of their fertility. Water resources play an 

important role in the development of the AIC. The main sources of 

meeting modern and long-term needs of the Ukrainian economy in 

fresh water are water resources of surface runoff (rivers, lakes and 

ponds) and underground runoff. 

But now I will write more about economic determinates of 

Ukrainian agricultures. I will explain just 3 of most powerful 

determinates like capital investment, labor productivity in 

agricultural enterprises and average price of sold agricultural 

products by agricultural enterprises. 

Investments are one of key factors in any sphere and 

agriculture is not an exception. The main direction of investment in 

Ukraine remains agriculture. Favorable geographic position and 

black earth are the primary reasons for the farmers' orientation to the 

Ukrainian market.  

Many kinds of plants of various purposes (food, technical), 

such a wealth of cultures can be cultivated in the country and attract 

foreign investors. 

Table 1 

Capital investment by types of economic activity for 

2010-2016 
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As we see from Table 1 The share of agriculture, forestry 

and fisheries is 14% of  general investments;  the share of 

agriculture, hunting and related services – 13%;forestry and logging 

is 0,02%, fishers is equal 0,0001%. As we see the share of 

investments in agriculture sphere the highest the most attractive 

space. Ukraine can spend some afford to this sphere and develop it 

more for become more interesting for people. Foreign investments 

here can play very powerful role and can help to make our economy 

to go up. 

The future growth of the agro-industrial complex requires 

affordable and extensive financing. Funding objectives may include 

the following: 

− expansion of volumes and assortment of agricultural 

products; 

− increase its quality and share of value added; 

− a deep modernization of the production base and 

technologies; 

− optimization of the supply chain. 

 The next determinate is labor productivity in agricultural 

enterprises. These indicators are very important for each country and 

that’s why investors first of all analyze the productivity. Is it useful 

to pool money or not. As for our country the dates will be shown on 

Table 2.  

 

Table 2 

Labor productivity in agricultural enterprises 
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Sourse: http://www.ukrstat.gov.ua 
As we see productivity is very dynamic. Approximately each 

year the current year was bigger than previous. For example the 2016 

year was bigger the 2015 year on 25%. But the 2003, 2012 and 2015 

show low productivities because the coefficient less than 100%. The 

reason can be all political, social and general situation on the market.  

The last determinate is average prices of sold agricultural 

products by agricultural enterprises. The data is shown on the Table 

3.  

Table 3 

Average prices of sold agricultural products by 

agricultural enterprises 

 

Cereals 

and 

legumes 

Seeds 

of 
oilseed 

crops 

Beet 

sugar 

factory 

Potato 
Vegetable 

crops 

Fruit 

and 
berry 

crops 

Мilk 

Eggs, 

per 
thousand 

pcs 

2004 453,1 1153,4 135,7 530,4 1225,0 740,1 835,3 238,3 

2005 417,8 981,5 177,0 685,2 1462,1 987,8 1126,9 251,8 

2006 515,2 1007,5 186,0 1070,3 1547,4 1446,1 1070,2 192,7 

 

% To the previous year 

agricultural 

production 

plant growing animal husbandry 

2003 93,3 86,3 115,5 

2004 166,8 176,4 131,9 

2005 114,6 110,4 133,0 

2006 115,5 113,7 121,9 

2007 105,6 96,8 129,8 

2008 143,8 150,2 122,1 

2009 103,1 97,4 122,9 

2010 101,0 96,3 114,5 

2011 124,5 128,1 114,1 

2012 96,6 90,9 115,4 

2013 126,0 130,0 115,4 

2014  109,1 108,2 111,6 

2015  98,0 95,6 106,2 

2016  123,3 123,8 122,9 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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2007 833,5 1866,8 157,6 1032,0 1995,4 1528,4 1660,6 274,4 

2008 778,6 1734,6 218,9 1154,3 2059,9 1877,4 2065,1 377,4 

2009 799,0 2086,2 409,9 1298,6 1790,0 1892,4 1888,8 403,9 

2010 1120,9 2942,6 478,5 2131,0 2551,6 2419,8 2938,7 470,6 

2011 1374,2 3312,0 516,0 2032,8 2139,1 3175,9 3041,6 521,5 

2012 1547,1 3584,0 426,8 1139,6 1956,6 2707,1 2662,2 627,0 

2013 1299,8 3087,5 397,8 1860,9 2354,0 3010,8 3364,0 656,7 

20142 1801,4 4062,8 494,2 2173,6 2514,3 2429,1 3588,4 782,4 

20152 2912,1 7531,5 788,6 2436,3 3903,4 5894,5 4347,3 1333,2 

20162 3414,0 8656,1 848,6 2631,8 3924,2 5863,8 5461,8 1108,7 

20172 3771,6 9132,0 825,3 3296,3 4136,1 8766,6 7234,0 1145,9 

Sourse: http://www.ukrstat.gov.ua 

The dynamic of average prices of sold agricultural products 

shows that price every year went up. The main reason is of course 

inflation. 

Price goes up, logically the income of workers also must go 

up but their have a lot pf expenses connected with quality of lend. 

Ukrainian lend very powerful and useful but they need to be 

improved. Using different fertilizers people try to keep on the good 

quality but, unfortunately, people didn’t follow simple rules. Exist 

different crops after what the lend must not be used during some 

period but workers didn’t pay attention and destroy the lend. That’s 

why government must take care about it because the agriculture can 

help government to improve the economic situation of Ukraine.  

In general, it can be concluded that the state plays a huge 

role in the development and support of the agrarian sector, but the 

results of 2017 will depend, first of all, on the political situation in 

the country, the stabilization of prices for products. In general, in the 

absence of complications in the market, Ukrainian agro-holdings 

should show the growth of financial indicators as all the above stated 

indicators grew. 
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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИКАНАЛЬНОГО 

МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Мультиканальний маркетинг вважається новим трендом в 

маркетингу. На зміну традиційним комунікаційним каналам, де 

основними учасниками є «продавець – споживач», приходить 

мультиканальний маркетинг, що базується на використанні 

різноманітних засобів мультиканальної взаємодії для 

інформування та налагодження комунікацій з усіма 

контактними аудиторіями, а не лише впливу на споживача. 

В літературних джерелах під мультиканальним 

маркетингом розуміють діяльність, спрямовану на організацію 

взаємодії виробника з різними цільовими аудиторіями за 

допомогою прямих і опосередкованих каналів комунікації з 

метою спонукання їх до відповідних дій, результатом яких стане 

купівля товару чи послуги. У більш вузькому розумінні 

мультиканальний маркетинг – це можливість вибору каналу 

комунікації та каналу продажу товару/послуги проміжним чи 

кінцевим споживачем [1-4]. 

До сучасних каналів комунікацій відносять: веб-сайт 

підприємства, електронну пошту, мобільні пристрої, соціальні 

мережі, пошукові системи, інтернет-рекламу, продакт-

плейсмент, директ-мейл, колл-центри, роздрібну мережу, точки 

продажу, представництва, друковану рекламу, телебачення, 

радіо, зовнішню рекламу [1]. Використання мультиканального 

маркетингу дозволяє підприємствам, по-перше, встановити 

«точки дотику» з різними партнерами та клієнтами, 

використовуючи різноманітні канали, способи і засоби 

встановлення комунікацій; по-друге, забезпечити ефективну 

взаємодію у прямих і опосередкованих каналах комунікацій зі 

http://www.ukragroconsult.com/news/%20investicii-v-agrarnyi-sektor-ukrainy
http://www.ukragroconsult.com/news/%20investicii-v-agrarnyi-sektor-ukrainy
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споживачем, створити додаткові можливості та запропонувати 

альтернативність вибору каналів комунікації з виключенням 

зайвих ланок у ланцюгу створення споживчої цінності з метою 

мінімізації витрат при здійсненні купівлі; по-третє, створити 

передумови трансформації інтерактивного маркетингу у 

мультиканальний, що сприятиме збільшенню операційної 

ефективності на ринках, що скорочуються. 

Основні інструменти взаємодії з контактними аудиторіями 

в системі мультиканального маркетингу наведені на рис. 1. 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Основні інструменти взаємодії з контактними 

аудиторіями в системі мультиканального маркетингу [3] 

 

Слід зауважити, що кожен окремо канал комунікацій не в 

змозі охопити всю аудиторію, це пов’язано з динамічним 

розвитком інформаційних і цифрових технологій. Таким чином 

оптимальне застосування комплексного підходу дозволить 

підприємству обрати такі поєднання чи конфігурації каналів, які 

будуть найбільш зручними і більш ефективними для кожного 

окремого сегменту споживачів. Тобто, ефективність 

маркетингової кампанії полягає в системному використанні всіх 

можливих інструментів мультиканальної взаємодії. 
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Основними перевагами використання мультиканального 

маркетингу в діяльності підприємств, є: одночасна інформаційна 

присутність підприємства на оф-лайн і он-лайн майданчиках; 

охоплення максимальної кількості клієнтів та здійснення 

оцінювання ефективності кожного із каналів з урахуванням 

впливу різних кон’юнктуроутворюючих чинників; підвищення 

рівня поінформованості споживачів про товари/послуги, що 

надає підприємство, а також потенційних партнерів про 

можливості співпраці на різних ринках; оцінювання 

статистичної інформації щодо переходів на веб-сайт 

підприємства з пошукових систем та інших інтернет-

майданчиків, у т.ч. з метою обґрунтування доцільності 

використання інтернет-реклами; встановлення двосторонньої 

комунікації зі споживачами з метою кращого розуміння 

цільових контактних аудиторій і корегування взаємодії 

підприємства з ними; можливість швидкого пошуку 

альтеративних варіантів у задоволені специфічних запитів 

споживачів логістичних послуг за умов обмеженості власних 

засобів і ресурсів [2, c. 73]. 

Отже, мультиканальний маркетинг можна вважати 

діяльністю, що дозволяє об’єднати всі мультиканали в одну 

платформу і ефективно управляти ними з метою більш повного 

задоволення потреб і запитів споживачів на основі 

персоніфікованих двосторонніх комунікацій з ними. Приклад 

побудови платформи для мультиканального маркетингу 

сучасного підприємства наведено на рис. 2. 

Впровадження платформи для мультиканального 

маркетингу сучасного підприємства дозволить об’єднати 

традиційні та цифрові канали і дасть можливість звернутись до 

конкретного споживача через найзручніший для нього і 

прибутковий для підприємства канал у зручний час, 

мінімізуючи витрати і підвищуючи ефективність маркетингових 

дій. Все це сприятиме формуванню позитивного і цілісного 

споживчого досвіду від взаємодії споживача з підприємством і 

посиленню конкурентних переваг останнього. 
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Рис. 2. Платформа для мультиканального маркетингу, на основі 

якої реалізується управління взаємовідносинами зі споживачами 

(авторська розробка) 

 

Отже, використання платформи для мультиканального 

маркетингу дозволить підприємству вирішити завдання 

дослідження потреб, поведінки і дій споживачів, а також 

розробити такі унікальні поєднання каналів, які будуть вигідні, 

як підприємству, з точки зору витрат на їх утримання і 

охоплення споживачів, так і різним сегментам споживачів, 

оскільки дозволять забезпечити їм комфортний оперативний 

доступ до продуктів/послуг і сервісів, що пропонуються 

підприємством. 
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DEVELOPMENT OF THE AGRI FOOD MARKET OF 

UKRAINE: 

MARKETING ASPECT 

 

In the system of public reproduction, the market plays the role 

of coordinator in such spheres as production, distribution, exchange 

and consumption. Considering marketing as an activity of economic 

actors in the development of the market, mastery of the market, we 

consider it necessary to understand the interpretation of the essence 

of the categories "market" and "agrarian market". 

There are such scientific approaches to the interpretation of the 

essence of the category market in the system of social reproduction: 

• economic space (place, territorial area), where the exchange 

of goods for money [1; 2; 3]; 

• system of economic relations, which are formed in the 

process of production, circulation and distribution of goods, 

as well as the movement of funds [4; 5]; 

• exchange, exchange process, exchange system; the sphere of 

exchange within the country and between countries, which 

connects producers and consumers of products among 

themselves; 

http://papatext.com/blog/marketing-strategy/
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• exchange, organized according to the laws of commodity 

production and circulation, the totality of commodity 

circulation relations [5; 6]; 

• any group of people who enter into business relations and 

enter into agreements on the sale and purchase of any 

product [7]. 

Summarizing the approaches to treating the concept of 

"market", we tend to define in which this category is considered as a 

system concept, a set of elements that form the appropriate way of 

material production. This concept synthesizes a particular place, 

mexanism (institutions), the relationship between individuals and 

legal entities in the process of exchange, the availability of the 

necessary conditions for this, socio-economic processes. 

Classify markets by different features. By economic purpose, 

market objects are allocated to the agrarian market, where 

agricultural producers and consumers buy agricultural products and 

foodstuffs. Domestic scientists use such synonyms of the category 

"agrarian market" as agricultural, agro-industrial, food, agricultural. 

The agro-food market is an integral part of the economy, which 

covers the production, distribution and consumption of food raw 

materials and food. 

Scientists, interpreting the essence of the concept of "agri-food 

market", its inalienable elements are considered agricultural 

products, products processing subcomplex APC and food industry, 

wholesale and retail trade in food and market and industrial 

infrastructure. The formation of the Ukrainian agrarian market was 

initiated in early 1995 with the adoption of the Decree of the 

President of Ukraine "On Measures to Reform the Agrarian 

Relations" (January 18, 1995). 

Agrarian market - a collection of legal-son, related to the 

conclusion and implementation of civil contracts on agricultural 

products [7; 8]. 

I consider the definition of the agro-food market to be the most 

complete, given by Kovalenko Yu. S. He defines it as a system of 

institutions, methods and resources for the implementation of 

exchange processes, the main task of which is to manage agro-

industrial production in the country in order to meet the consumer's 

needs of its citizens [8]. 
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The most important segments of the agri-food market are: 

grain market, sugar market, milk market, meat market, eggs market, 

fruit market, vegetable market, oil market and others - figure 1. 

Market infrastructure includes three components, namely: 

➢ organizational and technical (commodity exchanges and 

auctions, trading houses and chambers, exhibitions and fairs, 

leasing and hire points); 

➢ financial and credit (banks, stock and currency exchanges, 

insurance and investment companies); 

➢ Organizational-research (research institutes, information and 

consulting firms, audit organizations, special educational 

institutions). 

The agri-food market is characterized by limited scope of 

market laws, which is explained by the following circumstances: 

❖ the main resources of agricultural production are non-

productive resources of nature - plants, animals, land, 

climate, weather, developing on the basis of biological laws, 

which are primary in relation to market; 

❖ the part of the agricultural products created becomes a 

resource for the further production process, that is, bypassing 

the market, it does not become the object of purchase; 

❖ the diverse nature and huge variety of commodity products 

in agriculture is the reason that the need for exchange 

through purchase and sale in agriculture is lower; 

❖ the freedom of an agricultural producer is limited by his 

dependence on unpredictable and changing natural 

conditions; 

❖ the possibilities of agricultural production are limited by the 

spatial framework, which are the areas of agricultural land, 

arable land, hayfields; 

❖ the agricultural producer can not at least have any significant 

effect on the acceleration of the production process, since the 

latter is interwoven with biological processes, such as plant 

vegetation, fattening of animals, etc., which ultimately 

manifests itself in the limited capacity of the agricultural 

producer to influence by the size of its offer. 



77 
 

The agri food market is most vulnerable from a social point of 

view, since its development is directly related to the standard of 

living of the population, its solvency. 

 

 
Figure 1. Elements of the agro-food market [Own design of the 

author] 

 

At the present stage of development, the following 

problematic aspects of the functioning of the agri-food market have 

been formed: 

1. Low level of efficiency of state regulation (reduction of state 

purchases, budget financing, etc.); 
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2. The weakening of the economic role of large and medium-

sized agricultural producers, while simultaneously expanding 

the total production of the share of small private households; 

3. Sharp decline in the technical level of agricultural 

production; 

4. Use of separate intermediary links both in the channels for 

the implementation of agricultural raw materials, and in the 

sale of food products of informal (shadow) relations, which 

impedes normal economic turnover; 

5. Low level of infrastructure development and poor awareness 

of the economic situation of the agri-food market, which 

give rise to irrationality of inter-farm relations; 

6. Increased competition from foreign suppliers of agricultural 

raw materials and products from it; 

7. Loss of unity of economic interests of participants having a 

common technological chain of agri-food production. 

Conclusions 

The market in the system of social reproduction reduces the 

buyer and the seller for the exchange. The agri-food market is a 

system of economic relations that arise in the process of selling 

agricultural products. The main components of the agri-food market 

are: agricultural products; market segments; market infrastructure; 

market participants represented by agrarian enterprises, state 

institutions, financial institutions, processing enterprises, producers 

of means of labor, etc. The agri-food market of Ukraine is 

characterized by limited scope of market laws and has a number of 

significant problems in its operation. 

The developed market environment is a prerequisite for the 

effective functioning of the marketing system of agricultural 

enterprises. It is expedient to carry out further scientific researches in 

the direction of forming mechanisms of interaction with the institutes 

that promote the agrarian business and development of market 

infrastructure, in particular its marketing components. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСУВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Принципи організації фінансування 

сільськогосподарських підприємств тісно пов‘язані з галузевими 

особливостями. Врахування галузевих особливостей об‘єктивно 

необхідне при оцінці фінансово-господарської діяльності 

сільськогосподарських підприємств, плануванні економічних 

показників, аналізі використання фінансових ресурсів. 

Найголовнішою ознакою, яка впливає на суттєві 

відмінності принципів організації фінансового забезпечення 

сільськогосподарських підприємств від інших галузей 

народного господарства є те, що виробництво продукції 
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сільського господарства пов‘язане з використанням землі та 

інших природних ресурсів. Саме тому надзвичайно важливого 

значення набуває повна забезпеченість підприємства 

відповідними ресурсами до початку технологічного строку 

виконання кожного виду робіт – матеріальними, трудовими, 

фінансовими. Виключна роль землі для сільськогосподарського 

виробництва зумовлює особливі фінансові відносини, що 

покликані створити умови для підвищення родючості грунту, 

використовуючи досягнення науки й техніки. Заходи з 

поліпшення родючості, у свою чергу, пов‘язані зі значними 

капітальними вкладеннями (інвестиційними ресурсами). 

У зв‘язку з цим, у сільськогосподарських підприємств 

виникає потреба у створенні спеціальних грошових і 

натуральних резервних страхових фондів на випадок неврожаю, 

засухи, повені та інших стихійних лих. Ці кошти необхідні для 

відшкодування втрат, понесених сільським господарством у 

несприятливі за погодними умовами роки. Формування 

фінансових резервів у сільськогосподарських підприємствах є 

одним з основних принципів організації фінансового 

забезпечення підприємств. 

Специфікою організації фінансового забезпечення є 

також самовідновлення (відтворення) продукції. Це призводить 

до того, що вагома частка витрат на виробництво здійснюється 

без авансування нових потоків грошових коштів. Крім того, до 

особливостей фінансового забезпечення діяльності 

сільськогосподарських підприємств, можна віднести: різко 

виражену сезонність сільськогосподарського виробництва, а 

звідси – сезонність надходження фінансових ресурсів; порівняно 

нижчу, ніж у промисловості фондозабезпеченість виробництва 

та набагато нижчий рівень оплати праці; високу 

капіталомісткість і трудомісткість виробничих процесів. 

Ці й інші перелічені специфічні особливості діяльності 

сільськогосподарських підприємств тісно взаємопов‘язані між 

собою, взаємообумовлюють та взаємодоповнюють одна одну.  

 
 
 

Калініченко О. М.,  
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СПЕЦИФІКА АНТИКРИЗОВОГО 

УПРАВЛІННЯ НА АГРОПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

Специфіка антикризового управління 

агропромислових підприємств полягає у підборі 

необхідного інструментарію для здійснення управлінських 

функцій і розробці заходів щодо вирішення особливих 

завдань. Особливості характеристики 

сільськогосподарського виробництва (залежність від 

природно-кліматичних умов, сезонність формування 

витрат і запасів, тривалість виробничого та фінансового 

циклів, незавершеність кругообігу частини активів) 

визначають його недуже сприятливе становище порівняно 

з іншими галузями економіки і проявляють його як 

ризиковане виробництво, що негативно позначається на 

процесах управління агропромислового підприємства.  

На думку деяких авторів, «антикризове управління» 

це процес економічного впливу відповідних управлінських 

структур, через мотивацію трудових колективів і 

стимулювання ринку, на активізацію виробничої 

діяльності підприємства з метою підвищення його 

адаптаційних можливостей з подолання кризових явищ з 

урахуванням внутрішніх і зовнішніх резервів[3]. 

Антикризове управління – це такий вид управління, 

при якому розвинені механізми передбачення і 

моніторингу кризи, аналізу його природи, ймовірності, 

ознак, застосування методів зниження негативних 

наслідків кризи і використання його результатів для 

майбутнього більш стійкого розвитку[2]. 

Розглядаючи погляди різних вчених на систему 

управління в розвитку агропідприємств дозволяють 
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виділити наступні основні напрямки антикризового 

характеру [2]:  

• подолання кризи за рахунок використання 

державою більш ефективних фінансово-кредитних важелів 

і підвищення бюджетних вкладень у продовольчу сферу;  

• введення жорсткого контролю за цінами в сферах 

АПК та ефективної системи оцінки та контролю рівня 

керованості;  

• введення раціонального реформування 

агропідприємств та системності в процес управління з 

метою забезпечення продовольчої безпеки та розвитку 

підприємництва;  

• застосування активного управління ситуаціями як 

процесу зміни значень параметрів виробництва, в 

найбільшій мірі впливають на досягнення цілей 

управління. 

На основі огляду методичного забезпечення для 

запобігання та виведення агропромислового підприємства 

з кризи рекомендується розробляти антикризову програму, 

що складається із шести взаємопов'язаних блоків[1,4]:  

1) діагностика фінансового стану та результатів 

діяльності підприємства (оцінка майнового стану 

підприємства, аналіз ліквідності і платоспроможності, 

оцінка фінансової стійкості, аналіз рентабельності та 

ділової активності);  

2) проведення стратегічного аналізу (аналіз розриву, 

аналіз динаміки витрат і крива досвіду, аналіз динаміки 

ринку);  

3) визначення рівня конкурентоспроможності;  

4) проведення аналізів: SWOT, SPASE, PEST та ін., 

для виділення зовнішніх та внутрішніх факторів, що 

впливають на виникнення кризової ситуації;  

5) розробка програми заходів для попередження 

кризового стану підприємства з використанням таких 

захисних заходів: скорочення виробництва та збуту, 
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витрат, персоналу, продаж продукції з мінімальним 

прибутком або взагалі по собівартості, поділ підприємства 

на самостійні юридичні особи шляхом реструктуризації; та 

наступальних заходів: перехід в нові сфери діяльності, 

активний маркетинг, вдосконалення управління;  

6) розробка програми заходів щодо виведення 

підприємства з кризового стану: виявлення збиткових і 

низькорентабельних видів продукції та виробництв та їх 

ліквідація, жорстка економія витрат, санація фінансового 

стану, інвентаризація і оцінка основних фондів 

підприємства для мінімізації амортизаційних відрахувань 

та їх здача в лізинг або продаж, застосування сучасних 

мало-витратних технологій, стимулювання зростання 

збуту, удосконалення кадрової політики. 

Залучення додаткових фінансових ресурсів в 

агропромислові підприємства дозволить поступово 

здійснювати заходи щодо його подальшого розвитку.  

Для розробки антикризових заходів в рамках 

антикризового управління використовується системний 

підхід для прийняття обґрунтованих рішень. 

В результаті аналізу було виявлено, що 

ефективність заходів з виведення агропромислових 

підприємств з кризи залежить від реалізації діагностичної 

функції антикризового управління на основі аналізу 

фінансового стану, що враховує особливості розвитку 

галузі та дозволяє виявляти наявність кризи на ранніх 

стадіях. 
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ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Вітчизняне сільське господарство переживає інноваційну 

кризу, яка пов'язана з відсутністю необхідних умов для розвитку 

сільського господарства за рахунок освоєння науково-технічних 

досягнень. 

Сільське господарство в Україні є однією з головних 

галузей, що формує валовий внутрішній продукт (ВВП). Ця 

галузь є дуже перспективною, тому його розвиток має 

ґрунтуватися на стійкій позитивній динаміці, забезпеченню 

ресурсною базою та передовими технологіями. За обсягом 

експорту продукції у сільському господарстві Україна 

http://knau.kharkov.ua/uploads/visn_econom/2015/5/13.pdf
http://old.bumib.edu.ua/sites/default/files/visnyk/20_13.pdf
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знаходиться в лідерах серед країн світу, але цій перевазі ми 

завдячуємо чорноземам, що за сумарною площею дорівнюють 

території Великобританії. Чітко поставленні цілі та завдання 

формують стійке економічне зростання з перспективним 

розвитком інновацій та збільшення обсягів ВВП. Реалізація 

даної мети реальна лише за умов інтенсивного використання 

технологічно нового обладнання та інноваційних методів. [2] 

У літературних джерелах можна зустріти значну кількість 

наукових праць, присвячених дослідженню проблем 

інноваційного розвитку агропромислового виробництва 

України. Дану тематику досліджували зарубіжні та вітчизняні 

науковці: І. Шумпетер, С. Валдайцев, О. Длугопольський, М. 

Кизим, В. Пригожин, Б. Санто, Д. Черваньов, Н. Левченко, О. 

Дацій, А. Шумський. Незважаючи на велику кількість 

публікацій, багато питань залишаються відкритими, що вимагає 

подальших наукових пошуків та обґрунтованих пропозицій 

стосовно проблеми організації та управління інноваційною 

діяльністю та інноваційним розвитком агропромислового 

виробництва. 

Слід звернути увагу на досвід Австралії, Канади чи США 

в аграрній сфері, де задіяні ІТ-технології. В Україні з 

інноваціями все набагато гірше, використання та залучення 

новітніх технологій складає лише 10-12 відсотків, що в суттєві 

рази менше, але ми рухаємося у потрібному напрямку. Так 

минулого року в Україні зібрано рекордний (64,2 млн.тон) 

урожай зернових, що створило заділ для настільки ж рекордного 

(41,6 млн.тон) експорту [1]. Налагоджено постачання продукції 

АПК на нові, в першу чергу азіатські ринки, питома вага яких, 

на противагу регіону СНД, зростає. Закладено основи для 

інституціональних трансформацій у частині управління 

профільною держвласністю. 

Дослідивши аграрну сферу в Україні слід зазначити 

негативні чинники розвитку агропромислового виробництва 

України, а саме [6]: 

– катастрофічне падіння родючості ґрунтів та зростання їх 

ерозії; 

– переважна збитковість агропромислового виробництва; 
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– незадовільний стан інвестиційної діяльності в аграрному 

секторі; 

– дефіцит необхідної інвесторам комерційної, юридичної, 

ринкової інформації. 

Залучення новітніх технологій в аграрну сферу є 

можливим. Так 10 червня 2016 року відбувся перший 

всеукраїнський форум, присвячений високим технологіям в 

агропромисловості - AgTech Forum 2016. На цьому форумі були 

представленні інноваційні розробки та перспективні можливості 

здійснення сільського господарства. Інженер компанії BITREK 

Олександр Булавка представив інноваційну систему GPS-

моніторингу, завдяки якої можливо досліджувати та 

спостерігати стан ґрунту за для наданню йому відсутніх 

компонентів. У свою чергу, Христина Кузнєцова з Datalab 

Agro розповіла про систему «Електронне стадо»  завдяки якої 

можливо збільшити обсяги продукції при мінімальних витратах 

[4]. Проект Crop Care від eFarmer запропонував ідею боротьби зі 

шкідниками. Сенс новатораства полягає у зйомці в 

ультрафіолетовому діапазоні, яке дозволяє відстежити розвиток 

популяцій шкідників на полях. Це надає можливість 

агровиробникам ділитися інформацією про виявлені патогенних 

організмах онлайн, що допомагає сусіднім господарствам 

зрозуміти, до яких проблем їм слід готуватися. В рамках 

проекту було розроблено мобільний додаток, за допомогою 

якого можна легко визначити вид шкідника або хвороби, а 

також пестициди, необхідні для боротьби з ними. 

Інвестиції в технології можуть стати значною статтею 

витрат, особливо на перших порах. Але відмовляючись від їх 

застосування, агровиробник програє подвійно: спочатку через 

зайвих витрат, потім через втрати врожаю. Величина земельного 

банку не завжди є фактором, що забезпечує успіх. В кінцевому 

підсумку важлива не площа ділянки, а вміння використовувати 

наявні ресурси максимально ефективно. 

Тенденцією майбутнього є не механізація, а роботизація: 

урожай збиратимуть не керовані людиною комбайни, а роботи 

без жодного втручання людини – перспективне майбутнє 

сільського господарства в Україні.  Вже випробовується 

комерційний зразок робота зі збирання полуниці. Іспанія 

http://agtech.com.ua/forum/
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намагається повернути конкурентоздатність своїм цитрусовим, 

що була впала через дорогу робочу силу, теж за рахунок роботів 

– відповідні збиральні машини вже випробовуються [3]. 

Дослідження показали, що Україна має велику 

перспективу розвитку та можливості в інновації, але ідеї та 

методи мають схвалюватися посадовцями. Також держава 

повинна фінансувати новаторство у сфері аграрного комплексу, 

адже сучасні витрати в майбутньому принесуть більше доходів 

та збільшення ВВП країни [5]. Приватизація державних 

підприємств надасть суттєві можливості розвитку сільського 

господарства, що дозволить максимально ефективно задіяти 

інновації у процесі виробництва. Сільське господарство – 

особлива галузь національної економіки, яка потребує 

обов’язкового вирішення проблем інноваційного забезпечення. 

Нині аграрний сектор економіки України постав перед 

системними викликами і необхідністю оновлення науково-

інформаційної, технічної та технологічної бази на якісно нові. 

Українська аграрна наука має достатній потенціал, спроможний 

забезпечувати здійснення в аграрному секторі активної 

інноваційної політики. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

 

Зважаючи на нинішні умови розвитку України, 

агропромисловий комплекс є  одним із найважливіших секторів 

економіки. Сталий розвиток підприємств аграрного сектору 

забезпечує продовольчу безпеку держави, сприяє його 

перетворенню на високоефективний та конкурентоспроможний 

сектор економіки як на внутрішньому, так і на зовнішньому 

ринках, створює ефективну ресурсну базу для провадження 

зовнішньоекономічної діяльності, формує джерело бюджетних 

надходжень і потужний виробничо-економічний потенціал, що 

забезпечує розвиток сільських територій та економіки держави 

загалом. 

Агропромисловий комплекс – це поєднання на території 

взаємопов’язаних підприємств, що беруть участь у виробництві, 

переробці та збуті сільськогосподарської продукції, а також 

пов’язаних з ними обслуговуючих підприємств. Головною 

функцією АПК є виробництво сільськогосподарської продукції, 

її переробка в продовольчі та інші споживчі товари, а також 

доведення цих товарів до споживача. Також, АПК виконує інші 

важливі соціально-економічні функції становить більшу частку 

у структурі національного доходу країни; забезпечує екологічну 

рівновагу в навколишньому природному середовищі; 

послідовно поліпшує умови праці й побуту сільського 

населення. Необхідним результатом агропромислового 
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об’єднання – зміцнення взаємозв’язків і поєднання сільського 

господарства та прилеглих галузей, які його обслуговують, 

доводять його продукцію до споживача. 

Велика кількість спеціалістів відмічають, що Україна має 

значні перспективи щодо розвитку агропромислового 

комплексу. За останні роки сільськогосподарська продукція 

становить приблизно 30% всього експортного прибутку 

держави. Таким чином, АПК є основним джерелом валюти, 

функціонування якого, впливає на інші макроекономічні 

показники вітчизняної економіки. АПК можна назвати основою 

української економіки протягом останніх 3-х років. 

Україна за природно-ресурсним та аграрним потенціалом 

посідає одне із провідних місць у світі. На жаль, цей потенціал 

використовується неефективно, а агропромисловий комплекс 

України за рівнем розвитку відстає від передових країн світу. 

Основними проблеми розвитку АПК в Україні є: 

- низький рівень конкурентоспроможності продукції; 

- низький рівень інвестицій і зростання залежності від 

державного фінансування (735,4 млрд. грн., у 2017 р., що 

на 374,9 млрд. грн. більше, ніж у 2012 році); 

- низька економічна ефективність сільськогосподарського 

виробництва порівняно з іншими країнами, 

використання застарілих технологій;  

- зниження родючості ґрунтів і зростанні їх ерозії; 

До перспектив розвитку АПК належать: 

- створення нових форм організацій агропромислового 

виробництва (агропромислові об'єднання, 

агрокомбінати, агрофірми); 

- розвиток фермерських господарств та кооперації тощо. 

Таким чином, аналіз функціонування агропромислового 

комплексу України показав, що даний сектор економіки відіграє 

значну роль у соціально-економічному розвитку держави. 

Виходячи з цього, необхідно ефективно використовувати наявні 

можливості розвитку вітчизняної економіки. АПК має низку 

проблем, що передують його належному функціонуванню і їх 

вирішення стимулюватиме розвиток окремих 

сільськогосподарських господарств та територій, що позитивно 

вплине на всю національну економіку загалом. 
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ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ 

ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

На сучасному етапі розвитку вітчизняного 

сільськогосподарського виробництва головними критеріями 

конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на 

світовому ринку є економічні (низькі експортні ціни). 

Використання такої стратегії дає можливість підвищувати 

ефективність за рахунок збільшення масштабів, низької оплати 

праці, що може вплинути на поступове зменшення 

ефективності, стабільності та диверсифікованості експортної 

діяльності в довгостроковій перспективі.  

Що ж до нормативних параметрів, то вони реалізуються 

частково, а екологічні та маркетингові критерії, майже не 

використовуються вітчизняними товаровиробниками при 

формуванні конкурентних переваг продукції. Хоча не один рік 

значна кількість дослідників наголошують саме на використанні 

екологічних переваг аграрних виробників [1, c.62]. 

Органічне виробництво має ряд переваг, серед яких не 

лише економічні (зниження витрат та зменшення енергоємності 

виробництва, підвищення конкурентоспроможності продукції, 

збільшення експорту, зростання природної продуктивності 

ґрунтів), а й екологічні (збереження та відновлення 

біорізноманіття, збереження та відтворення родючості ґрунтів, 

зменшення забруднення водних ресурсів, зменшення впливу 

сільськогосподарського виробництва на довкілля) та соціальні 

(забезпечення населення здоровими продуктами харчування, 

створення додаткових робочих місць, можливість підвищення 

рівня заробітних плат за рахунок економії на мінеральних 

добривах та ЗЗР, збільшення конкурентоспроможності малих ти 

середніх сільськогосподарських виробників, новий рівень 

розвитку сільських громад). Залучення більшої кількості 

робочої сили до процесу виробництва органічної продукції 
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зумовлений більшим обсягом ручної праці, тому деякі види 

органічного виробництва можливі в більшій мірі для невеликих 

аграрних виробників. 

Досліджуючи виробництво та експорт органічної 

продукції необхідно зазначити, що у національних 

товаровиробників є достатньо великий потенціал у цьому 

напрямку. За даними деяких спеціалістів [2, c.25] в Україні 

близько 8 млн. га екологічно чистих чорноземів. В.І. Кисіль 

виділяє зони, придатні для вирощування екологічно-чистої 

продукції [3, c.26], до яких включені 50% земель Миколаївської 

області, 40% Полтавської і 80% Херсонської області. 

Сертифікованих земель, що відведені під органічне виробництво 

410,6 тис. га, що складає трохи більше 1% від загальної площі 

сільськогосподарських угідь. Для порівняння в 2010 р. таких 

земель було 270,2 тис. га. Тобто перспективи у органічного 

виробництва значні. В цілому по Україні виробництвом 

органічної продукції займається вже 210 підприємств. 

Характерною особливістю органічного виробництва є 

дотримання суворо регламентованих умов та правил процесу 

виробництва: використовувати лише екологічно чисті землі, не 

використовувати синтетичні добрива, генетично модифіковане 

насіння, хімічні пестициди та гербіциди, для захисту посівів 

використовувати лише біологічні препарати та агротехнологічні 

заходи, притримуватись сівозмін. Відповідність цим умовам 

визначається результатом сертифікації виробництва (процес 

триває 2-3 роки) та періодичного інспектування (контроль 

виробництва, переробки та обігу органічної продукції). Лише за 

умов дотримання стандартів органічного виробництва продукція 

отримує право позиціонуватись на ринку під маркою 

«органічна». Сертифікації підлягають процеси виробництва, 

переробки та реалізації (експорту, імпорту) органічної 

продукції. 

Витрати на виробництво органічної продукції залежать від 

специфіки галузі, регіону та його клімату, культури та 

організації виробництва. Дослідження проведені в різні роки 

показують, що витрати в органічному виробництві нижчі в 

порівнянні з традиційним, особливо при вирощуванні зернових. 
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Підтверджують більш низькі витрати при органічному 

виробництві і вітчизняні дослідники. На прикладі фермерського 

господарства у Вінницькій області були досліджені витрати при 

вирощуванні деяких видів продукції рослинництва (табл. 1). 

Таблиця 1 

Співвідношення виробничої собівартості продукції 

традиційного та органічного виробництва в Україні у 2016 р. 

Вид 

продукції 

Традиційне 

виробництво, 

грн./ц 

Органічне 

виробництво, 

грн./ц 

Відсоткове 

порівняння, 

органічного до 

традиційного, % 

Озима 

пшениця 
130,3 119,7 91,9 

Озиме жито 111,3 118,1 106,1 

Гречка 271,2 243,7 89,9 

Кукурудза на 

зерно 
109,1 100,6 92,2 

Ярий ячмінь 131,0 116,4 88,9 

Горох 183,9 119,1 64,8 

Овес 116,7 162,5 139,2 

Просо 154,0 137,9 89,5 

Джерело: складено за даними [4, c.29] 

 

Дослідження, проведенні протягом двадцяти років в 

Швейцарії, показали, що за всіх інших рівних умовах, витрати 

на виробництво продукції рослинництва (насамперед озиму 

пшеницю та картоплю) за органічною та традиційною 

технологією відрізнялись:  

– витрати на підтримку родючості – на 50% нижчі в 

органічному господарстві;  

– витрати на боротьбу з хворобами – на 97% нижчі в 

органічному господарстві;  

– використання енергії – на 50% нижчі в органічному 

господарстві [5, c.27].  

З метою розвитку органічного виробництва в Україні, 

безперечно, є необхідним відповідне державне регулювання, яке 

має полягати в наступному: 

– інформаційно-консультаційні послуги для виробників;  
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– проведення різноманітних виставок та ярмарок для 

сприяння ознайомленню споживачів з органічною продукцією 

та знаходження виробниками потенційних покупців;  

– розробка відповідної стратегії розвитку органічного 

виробництва;  

– створення та удосконалення національних органічних 

стандартів;  

– створення державного знаку для маркування вітчизняної 

органічної продукції;  

– пряма допомога виробникам органічної продукції.  

Слід зауважити, що однією з переваг органічного 

виробництва є стабільність споживчого ринку. Органічне 

виробництво за сучасних світових тенденцій є важливим 

напрямом розвитку аграрних підприємства, який Україна має 

використати в умовах посилення конкуренції на світовому 

ринку. Це один зі стратегічних напрямків для підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської 

продукції на світовому ринку. 
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ІНВЕСТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ – ЕКОНОМІЧНА ДЕТЕРМІНАНТА 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Сільське господарство є однією з найважливіших галузей 

виробничої сфери, яке займається вирощуванням рослинних 

культур і тваринництвом. Десятки тисяч сільськогосподарських 

підприємств сумлінно працюють, щоб забезпечити населення 

України продуктами харчування, а промисловість - сировиною. 

Ця потужна галузь нині перетворилася на справжній плацдарм 

для інновацій. Рівень технологій в агропромисловому комплексі 

вже сьогодні  дозволяє обходитися без втручання людини, а 

біоінженерія зробить його взагалі непізнаваним. Саме тому 

обрана тема є актуальною у наш час, неодмінно потребує 

ретельного дослідження та вивчення.  

Розвиток сільського господарства залежить від природно-

географічних і соціально-економічних передумов. До перших 

належать земельні та кліматичні ресурси, які загалом дуже 

сприятливі в Україні. Саме наша держава в усі часи славилася 

родючими чорноземами та помірним кліматом, що є запорукою 

процвітаючого сільського господарства. На сучасному етапі 

розвитку сільського господарства вітчизняні підприємства 

стикаються зі значною кількістю проблем, які носять 

фінансовий характер. Розвиток сільськогосподарського сектору 

економіки потребує значного підвищення ефективності 

виробництва, яке в свою чергу неможливе без впровадження 

новітніх технологій на базі сучасних досягнень науково-

технічного прогресу, залучення інвестицій та впровадження 

нових напрямів фінансування сільськогосподарських 

підприємств. 

Проблематиці сталого розвитку галузі, інвестуванню, 

розгляду його детермінант присвячені праці іноземних та 

вітчизняних науковців, зокрема Н. Грабак, Ж. Гурвича, Ю. 

Лопатинського, І. Шувара, Р.В Чорного, Л.О. Рибіної, 

П.Т.Саблука та ін. Водночас існує потреба у поглибленні 

наукових системних досліджень щодо окреслення детермінант 

сталого розвитку в органічному сільському господарстві 

України. 
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Чи дійсно інвестування в сільськогосподарські 

підприємства відіграють таку важливу роль у формуванні 

процвітаючої галузі та стрімкому економічному розвитку? 

Видатна вчена в галузі аграрної політики  М.Ю. Кожем’якіна 

стверджує, що “активізація інвестиційної діяльності поряд із 

нарощуванням виробничого потенціалу галузі, впровадженням 

досягнень науково-технічного прогресу, є неодмінною умовою 

прискорення розвитку сільського господарства та подолання 

кризових явищ [1, с. 68-73]. П.Т. Саблук, досліджуючи це 

питання, встановлює причинно-наслідковий зв’язок між 

сучасним станом сільського господарства й інвестиційною 

кризою часів реформ. За його словами “майже повна зупинка 

інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств, 

що мала місце упродовж 1991-2000 років, призвела до 

руйнівних процесів у продуктивних силах галузі, погіршення 

стану земельних ресурсів, зниження ефективності 

сільськогосподарського виробництва. Поліпшення цієї ситуації 

можливе не лише за умови відновлення повноцінної 

інвестиційної діяльності, а й забезпечення її активності, яка б 

дала змогу компенсувати нестачу інвестування минулих років і 

покрити сучасні обсяги потреб в інвестиційних ресурсах” [2, с. 

43].  

Важливою умовою інвестиційного забезпечення 

нарощення виробничого сільськогосподарського потенціалу є 

ефективна інвестиційна політика. Рибіна Л.О. у своїй статті 

зауважує, що інвестиційна сільськогосподарська політика 

повинна бути спрямована на:  

– стимулювання інвестиційної активності шляхом 

встановлення пільгового оподаткування для суб’єктів 

підприємницької діяльності, які інвестуються з внутрішніх 

джерел;  

– розвиток іпотечних відносин, що є досить привабливим 

для більшості інвесторів, оскільки йдеться про надання під 

заставу об’єктів, стійких до інфляції; 

– зацікавлення фінансово-кредитних установ у залученні 

їх ресурсів на виробничо - інвестиційні цілі;  

– розвиток інвестиційно-інноваційної інфраструктури; 
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– створення сприятливої нормативно-правової бази для 

залучення іноземних інвестицій в сільськогосподарську галузь, 

що матиме велике значення у нарощуванні виробничого 

потенціалу [3]. 

Також одним із найважливіших напрямів успішної 

інвестиційної політики є формування сприятливих умов для 

іноземного інвестора. Світова практика показує, що країни з 

обмеженими бюджетними ресурсами не можуть власними 

силами вийти з економічної кризи без залучення зарубіжних 

інвестицій. Сучасний стан економіки України 

характеризується нестійкою динамікою, що підтверджує різну 

адаптованість сільськогосподарської галузі  до викликів 

сучасності, як наслідок зниження інвестиційно-інноваційної 

активності й конкурентоспроможності в загальному. 

Отже, збільшення притоку іноземних інвестицій може 

створити передумови розв’язання багатьох проблем розвитку 

України та прискорить реформування економіки 

сільськогосподарської галузі та країни загалом. Використання 

таких інвестицій сприятиме формуванню національних 

інвестиційних ринків, макроекономічній стабілізації економіки і 

дасть змогу вирішити соціальні проблеми держави. 

Першочерговим завданням постає  перегляд інвестиційної 

політики у сільськогосподарські підприємства, з відповідним 

врахуванням усіх аспектів  сільськогосподарського 

виробництва. Впровадження заходів, спрямованих на 

відтворення родючості земель, забезпечення нормального 

функціонування біологічних організмів, забезпечення 

продовольчої безпеки держави, а також на соціальний захист та 

забезпечення нормальних умов життя населення сільських 

місцевостей, стане запорукою ефективної діяльності 

підприємств та поштовхом до подальших реформ у галузі 

сільського господарства. Лише враховуючи всі особливості 

діяльності виробників сільськогосподарської продукції можна 

вийти на новий рівень розвитку країни та переконатись у тому, 

що інвестиції – економічна детермінанта сталого розвитку 

сільськогосподарських підприємств. 
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 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АПК  

 
Сельское хозяйство – является крупной отраслью 

народного хозяйства, центральной сферой агропромышленного 

комплекса Республики Беларусь. Ведущее место обусловлено 

тем, что основным назначением данной отрасли является 

производство продуктов питания, необходимых для 

жизнедеятельности работников любой отрасли народного 

хозяйства, и сельскохозяйственного сырья, требующего 

дальнейшей переработки в сфере перерабатывающей 

промышленности. В сельском хозяйстве производится около 

70 % продукции всего АПК. Основу агропромышленного 

комплекса (АПК) составляют растениеводство и 

животноводство, причем обе отрасли переживают этап 

реконструкции, внедрения новых технологий, а также 

использование альтернативных источников энергии [1]. 

Общая земельная площадь Республики Беларусь 

составляет 207,6 тыс. км2 Сельскохозяйственные земли 

занимают 44,9 %, из них пашня – 30 % общей площади. На душу 

населения приходится 0,9 га сельхозземель, в том числе 0,6 га 
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пашни. Неиспользуемые и слабо используемые земли в 

народном хозяйстве (пески, кустарники, болота и т. д.) 

составляют 15 % общей площади. Сельское хозяйство является 

не только основным, определяющим элементом АПК, но и его 

связующим звеном. Беларусь не только обеспечивает себя 

продовольствием, но и стала заметным экспортером продуктов 

питания [2].  

Сегодня производство продуктов питания - это 

современная, динамично развивающаяся отрасль, где 

выпускается более четверти продукции, что в полной мере 

обеспечивает продовольственную безопасность страны, импорт 

составляет менее 10 % всего объема потребления. Основными 

направлениями развития отрасли являются производство 

молочных продуктов, мяса и мясопродуктов (более 50 % в 

объеме производства пищевых продуктов, напитков). 

Доля сельскохозяйственного производства составляет 6-

7 % объема ВВП, 9 % от общего количества занятых в 

экономике страны работает в реальном секторе [3].   

Таблица 1 – Товарная структура экспорта Республик 

Беларусь [2] 
 

Млн долларов 

США 

Январь-

ноябрь 

2017 г. в 

процентах 

к январю-

ноябрю 

2016 г. 

Удельный вес в общем 

объеме, процентов 

январь-

ноябрь 

2016 г. 

январь-

ноябрь 

2017 г. 

январь-

ноябрь 

2016 г. 

январь-

ноябрь 

2017 г. 

Всего 21379,1 26388,1 123,4 100 100 

В том числе 

Производст

венные 

товары и 

сельскохоз

яйственное 

сырье 

3763,8 4419,7 117,4 17,6 16,7 

 
Занимая 84 место по территории и 93 по количеству 

населения, республика Беларусь входит в 15 стран крупнейших 

мировых экспортеров молочной продукции, причем по йогурту, 

кефиру занимает пятую строчку мирового рейтинга, по маслу 



99 
 

сливочному седьмую, по молочной сыворотке, молоку-восьмую 

(0,8 % в мировом производстве). 

На душу населения республика занимает одну из 

лидирующих позиций в мире и опережает такие страны, как 

Российская Федерация, Украина, Казахстан, США. Кроме того, 

в стране сосредоточено 23,4 % мировых запасов льна. По 

данным Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (ФАО), по валовому сбору (в стоимостном 

выражении) льноволокна Беларусь находится на 3 месте в мире, 

клюквы – на 5, сахарной свеклы – на 13, клубники – на 16 месте. 

Доля Республики Беларусь в мировом производстве мяса 

составляет 0,3 % входит в 25 стран – лидеров по экспорту мяса, 

при этом по говядине замороженной занимает тринадцатую 

строчку мирового рейтинга, по говядине охлажденной – 

четырнадцатую, по мясу птицы шестнадцатую [3]. 

Таблица 2 – Структура продукции сельского хозяйства по 

категориям хозяйств [2] 
Хозяйства всех 

категорий 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Сельскохозяйственные 

организации 
76,2 77,8 77,5 78,3 79,1 

Фермерские хозяйства 1,1 1,5 1,7 1,9 1,9 

Хозяйства населения 22,7 20,7 20,8 19,8 19,0 

 
Согласно официальной статистике, в течение последних 

пяти лет в Беларуси наблюдается положительная тенденция к 

увеличению как общего объема производства, так и на одного 

жителя. Максимальный темп роста производства всей 

сельскохозяйственной продукции наблюдался в 2012 г. 107,2 % 

к предыдущему году, минимальный  2013 96,4 %, в том числе; 

продукция растениеводства 2017 г. 109,3 % минимальный 

2015 г. 85,8 %, продукция животноводства 2015 г. 105,8 % 

минимальный 2014 г. 99,2 %  [2, 5]. 

Успехи развития экономики в АПК конечно заметны, но в 

будущем сельскохозяйственный сектор стоит перед 

выполнением следующих задач: [4] 

 создание высокоэффективных интеграционных 

структур корпоративного типа по технологическим 
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продуктовым цепочкам от производства исходного сырья до 

сбыта готовой продукции; 

 интенсификация сельскохозяйственного производства 

на основе эффективного использования производственных и 

климатических условий, трудовых ресурсов, инфраструктуры 

сбыта внутри страны и за рубежом с ориентацией на 

потребности перерабатывающей промышленности и спрос на 

мировом рынке продовольствия; 

 модернизация организаций, перерабатывающих 

сельскохозяйственное сырье, внедрение нового оборудования и 

технологий, позволяющих осуществлять глубокую переработку 

сырья, расширять ассортимент, а также обеспечивать выпуск 

продукции с высокой добавленной стоимостью [3, 4]. 

Следует отметить, что решение выше изложенных 

проблем будет способствовать закреплению нынешних успехов 

развития экономики в АПК. 
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 

ОВОЧІВ В УКРАЇНІ 

 
В сучасних ринкових умовах головними економічними 

показниками роботи сільськогосподарських підприємств 

відводиться ефективності та прибутку, який є основним 

джерелом формування  власного капіталу підприємства, і є 

внутрішнім джерелом ресурсів  для забезпечення розширеного 

відтворення, що сприяє ефективному розвитку підприємства. 

Сьогоднішня господарська практика свідчить про те, що багато 

підприємств АПК недостатньо ефективно ведуть свою 

діяльність. І тому дослідження проблем формування, розподілу і 

використання прибутку в галузі овочівництва в процесі 

виробничої діяльності підприємств є дуже актуальним, зокрема 

для підприємств овочевого під комплексу, які забезпечують 

життєво важливі потреби населення в різноманітних продуктах 

харчування. 

Дослідження ефективності вирощування овочів в 

Україні  передбачає знання основних механізмів цього процесу,  

використання сучасних методів аналізу і планування. У зв'язку з 

цим досягнення прибуткової діяльності сільськогосподарських 

підприємств  з овочевою спеціалізацією залежить саме від 

вивчення показників ефективності виробництва овочів та 

механізму формування прибутку. 

Процеси формування та функціонування овочевого 

ринку мають свої особливості, які можна розподілити на групи. 

Перша їх група збігається з особливостями формування та 

функціонування загальнонаціонального сільськогосподарського 

ринку. Друга – має характер, притаманний тільки овочевому. Це 

– високі витрати праці під час виробництва овочевої продукції, 

досить широкий набір овочевих культур, які мають свої 

технологічні відмінності, тобто відсутність монокультури; 

низький ступінь зберігання овочевої продукції; розпорошеність 

та неефективність формування пропозиції (через зміну форм 

власності); спонтанне, позбавлене зовнішнього 

цілеспрямованого впливу формування ринку, яке має 

незавершений характер; просторова локалізація обмінних 
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процесів; обмеженість просування продукції по території 

країни; низький рівень товарності галузі в системі 

сільськогосподарського ринку. Ці особливості за не достатньої 

уваги з боку держави (фінансування, пільгове оподаткування та 

ін.) призводять до неефективного його формування і 

функціонування. 

Площі, які зайняті під посівами овочів в Україні, у 2016 

році складають 442  тис. га. Як показали розрахунки, то по всім 

категоріям господарств зібрана площа  скорочується на 25,8 тис. 

га в 2016 році порівняно з 2010 роком. Це відбулося за рахунок 

зменшення зібраної площі сільськогосподарськими 

підприємствами на 12,3 тис. га., тоді як господарства населення 

також скоротили  площі по вирощування овочів на 8,4 тис. га, 

які в 2016 році становили 412,8 тис. га.  У 2012 р. урожай овочів 

став рекордним для України, було зібрано 10016,7 тис. т  овочів. 

А в 2016 році порівняно з 2010 роком валовий збір  по всім 

категоріям господарств  зріс на 351292   тис. т, в тому числі в 

сільськогосподарських підприємствах на 358,4 тис. тон  та по 

господарствах населення на 934,2 тис. тонн. Причиною цього 

стало збільшення урожайності в середньому по Україні на 37,4 

ц/га. Найбільший рівень урожайності спостерігається в 

сільськогосподарських підприємствах, який в 2016 році досяг 

найвищого показника – 382,7 ц/га. 

Загальна посівна площа під овочами відкритого ґрунту 

за  збільшилася на 1,6 %, причому в господарствах населення 

вона зросла майже втричі, а в сільськогосподарських 

підприємствах зменшилась на 88,1 %. На сьогодні 

спостерігається зміщення потужностей вирощування овочів у 

господарства населення замість сільськогосподарських 

підприємств. 

 Ціна на овочі продані на ринку   зросла на 82 % і 2016 

році має найвищий показник ціни. Незначне обвалення ціни в 

2012 році зумовлене великими обсягами пропозиції як на 

внутрішньому, так і на зовнішніх ринках, що призвели до втрати 

сільськогосподарськими підприємствами значної частки 

прибутку. В ринкових умовах рівень ціни визначається під 

впливом попиту і пропозиції. Але в умовах сьогоднішнього 

недосконалого аграрного ринку існують 
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внутрішньогосподарські чинники, що не дозволяють 

сільськогосподарським підприємствам претендувати на 

максимально можливі ціни реалізації вирощених овочів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ АГРОСФЕРИ В 

УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ 

 

Соціально-економічний розвиток постіндустріальної 

епохи супроводжується поступовим витісненням матеріальних 

засобів та другий план та зростанням ролі таких ресурсів як 

інформація та знання в суспільній діяльності, а також масовою 

цифровізацією та інтелектуалізацією виробничих процесів в 

господарстві. Сільськогосподарська галузь не є виключенням. 

На сьогоднішньому етапі розвитку інформатизація та 

акцентування уваги на генерації знань у вітчизняній агросфері є 

головним способом подолання кризи в даній галузі та її 

виведення на абсолютно інший рівень конкурентоспроможності 

на ринку.  

Тематика інтелектуалізації в агросфері досліджена в 

працях як зарубіжних так і вітчизняних вчених, зокрема, Е. 

Денісона, Л. Едвісона, Д. Десса, М. Гарфілд, С. Гетауна, а також 

О.М. Бородіної, Л. І. Курило, О. Г. Шпигуляка, О.М. 

Вишневської та ін.  

На сьогоднішній день ключовим ресурсом, на який 

здійснюється опора в господарській діяльності підприємств є 

інтелектуальний капітал або знання. Саме їх визначають 

рушійною силою змін в соціально-економічних системах 

нашого часу. Відповідно, від кількості та якості останніх 

залежить конкурентоспроможність даної організації. Генерація 

знань відбувається, в першу чергу, за рахунок здійснення 

інноваційної та науково-дослідної діяльності як всередині 

організації, так і з залученням незалежних науково-дослідних 

інститутів та висококваліфікованих фахівців, а також 
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подальшим впровадженням результатів досліджень через засоби 

інформатизації та цифровізації [1].  

Аграрний сектор в Україні перебуває в досить 

стагнаційному стані. Незважаючи на акумулювання понад 72% 

площ світових запасів високоякісних чорноземів, їх потенціал 

використовується не до кінця, результати врожайності невисокі 

та досить нестійкі до кліматичних умов тощо. Українські аграрії 

у грошовому виразі отримують в 2-3 рази менше доходів, 

порівняно з сільгоспвиробниками Європи та США. Загалом, 

вітчизняна сільськогосподарська галузь на сьогоднішній день не 

володіє високою конкурентоспроможністю на світовому ринку 

та є досить ризиковою для інвестування [2].  

Ключова проблема полягає, насамперед, в застарілості 

знаннєвої бази, використовуваної в аграрному виробництві, 

зокрема, що стосується аналізу якісних характеристик грунту, 

технологій посіву культур, догляду за посівами, боротьбою зі 

шкідниками тощо, а також, відсутністю кваліфікованих 

фахівців, що здатні генерувати нові знання в процесі діяльності. 

Рівень проникнення інноваційних та високотехнологічних 

рішень становить лише 10-12%, порівняно з такими країнами як 

Польща, Чехія, Німеччина або Бельгія, де даний показник 

складає 40-60%, що суттєво прослідковується на рівні 

конкурентоспроможності відповідної продукції на ринку [3].  

Незважаючи на низький відсоток інтелектуалізації, на 

вітчизняному ринку все ж набувають популярності інноваційні 

інструменти, зокрема, такі як аерозйомка контролю посівів; 

ведення баз знань щодо історії посівів та вибору оптимальної 

культури; лабораторні вивчення грунту для отримання 

інформації про біохімічний склад не тільки стаціонарно, але і за 

допомогою дронів; GPS-трекінг контролю застосування техніки, 

що довзоляє раціонально прораховувати використання ресурсів 

господарства [4].  

Водночас, поширення інноваційних інструментів в 

аграрному господарстві відбувається досить повільно, що 

пов’язано, насамперед, з непроінформованістю аграріїв про 

потенціал таких засобів, ототожненням цифрових технологій з 

високоризиковими та неокупними інструментами, а також 

відсутністю необхідних фінансових ресурсів для їх застосування 
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та недостатністю інтелектуальних ресурсів для їх 

обслуговування. 

Інтелектуалізація та цифровізація агросфери в Україні, з 

метою трансформації сільського господарства із стагнаційного 

сектору до високопродуктивної галузі здатної виробляти 

конкурентоздатний на світовому ринку готовий продукт, 

потребує здійснення вагомих заходів з боку держави, зокрема: 

- розвитку нової наукової школи агрономії в Україні з 

метою підготовки якісно нового покоління 

висококваліфікованих спеціалістів та науковців, здатних 

генерувати нові знання в даній галузі; 

- організації заходів (семінарів, конференцій, 

агровиставок тощо) для інформування підприємців щодо 

потенціалу від застосування цифових технологій в агросфері; 

-  поширення технологій управління знаннями на 

агропідприємствах з метою накопичення інформації та знань 

для подальшого аналізу спроб і помилок та раціонального 

розрахунку ресурсів та прийняття відповідних рішень; 

- фінансовій підтримці агротехнічних стартапів із 

можливим подальшим впровадженням на практиці; 

- стимулюванні притоку інвестицій в аграрний сектор 

через можливі податкові та митні пільги на законодавчому рівні; 

Таким чином, можна зробити висновок, що 

інтелектуалізація аграрного сектору є вимогою часу, а також 

важливим аспектом розвитку національної економіки та 

забезпечення її відповідного рівня конкурентоспроможності на 

світовому ринку. Україна володіє значним потенціалом для 

розвитку аграрного господарства, проте за рахунок застарілості 

знань та технологій, а також відсутності кваліфікованих кадрів. 

В умовах нової економіки розвиток сільськогосподарського 

виробництва повинен відбуватися з опорою на нові знання та 

цифрові технології, створення сучасної аграрної наукової школи 

для підготовки спеціалістів та проведення науково-дослідних 

робіт. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 

ВІТЧИЗНЯНИХ АГРОХОЛДИНГІВ 

 

В умовах дестабілізуючого спливу кризових явищ та 

посилення глобалізаційних процесів конкурентоспроможний 

розвиток агропродовольчої сфери України можливий при 

наявності ефективного науково-практичного інструментарію 

щодо формування конкурентного середовища саме в цій сфері. 

На сьогодні, задля ефективного та конкурентоспроможного 

розвитку сільськогосподарському підприємству необхідно 

постійно займатися пошуком шляхів і методів забезпечення 

конкурентних переваг, що на сьогоднішній день є 

найважливішим завданням при розробці та прийнятті 

управлінських рішень. 

 У зарубіжній та вітчизняній економічній науці 

різноманітні аспекти конкурентоспроможності та питань 

агропромислової інтеграції досліджували В.Г. Андрійчук,  О.М. 

Бородіна, В. Геєць, І.В. Ковальчук, І.І. Лукінов, М.Й. Малік, 

В.Я. Месель-Веселяк, Ю.О. Нестерчук  М. Портер, Й. Шумпетер 

та ін.  

https://www.epravda.com.ua/publications/2018/02/7/633808/
http://hubs.ua/starter/agtech-startapy-kak-agrotehnologii-zahvaty-vayut-mir-i-ukrainu-infografika-118453.html
http://hubs.ua/starter/agtech-startapy-kak-agrotehnologii-zahvaty-vayut-mir-i-ukrainu-infografika-118453.html
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Сьогодні не всі підприємства, які науковці та аналітики 

відносять до агрохолдигів, є такими з юридичного погляду. В. Г. 

Андрійчук зазначає, що «класичних агрохолдингів у 

вітчизняному сільському господарстві дуже мало. Натомість 

функціонує багато великотоварних агропромислових 

формувань, які називають агрохолдингами» [1]. 

Станом на 2016 рік в Україні функціонує понад 100 

великих агрохолдингів, що в загальному розмірі контролюють 

понад 7 млн. га землі, що приблизно становить 28 % ріллі та є 

найбільшими виробниками зернових і технічних культур. 

Практично всі вони планують розширювати земельні масиви. До 

2020 р., за прогнозами експертів, в Україні сформується близько 

200 холдингів, а валове виробництво зерна досягне рівня 60–70 

млн. т [4]. 

Аналізуючи конкурентоспроможність агрохолдингів 

України можна зазначити, що серед них є такі, які мають 

надвеликі площі земель і займаються виробництвом 

сільськогосподарської продукції, і такі, що мають доволі 

незначні площі сільськогосподарських угідь й здійснюють, 

переважно, переробку закупленої сільськогосподарської 

продукції та її трейдерськими постачаннями на зовнішній 

ринок.  

Відповідно до таблиці 1, за показником чистого доходу 

до трійки лідерів у 2016 році входять Kernel Holding S.A. 

(„Кернел”), ТОВ СП „Нібулон” та Myronivsky Hliboproduct S.A. 

(„МХП”), які тримають свої лідируючі позиції з 2010 р. 

Ранжування агрокомпаній за величиною земельних угідь 

показало, що найбільшу площу серед них має Фермерське 

господарство "Укрлендфармінг" – 654 тис. га.  

Водночас, у розрахунку чистого доходу на 1 га 

сільськогосподарських угідь ця компанія займає 7 місце. 

Подібного роду співвідношення дохідності та 

прибутковості в розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь 

є характерними й для інших найбільших латифундистів 

України. Вони за цими показниками знаходяться в числі 

середніх за розвитком агропідприємств. 

Таблиця 1 

Найбільші агрохолдинги України, станом на 2016 рік [4] 
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Назва материнської 

компанії агрохолдингу 

Земельний 

банк, тис. 

га, (станом 

на 

31.12.2016) 

Чистий 

дохід, млн. 

дол. 

(станом на 

2016 рік) 

Чистий 

дохід 

на 1 га 

с/г 

угідь, 

тис. 

грн. 

Кернел Груп 600 2168,9  3,61 

ТОВ 

"Сільськогосподарське 

підприємство "Нібулон" 

82,5 1621,3  19,65 

ПАТ "Миронівський 

хлібопродукт" 
370 1135,5  3,07 

Фермерське господарство 

"Укрлендфармінг" 
654 958,94  1,47 

ТОВ "Фірма "Астарта-

Київ" 
250 396,0  1,58 

ТОВ "Агропросперіс" 430 322,0  0,75 

ТОВ "Укрпромінвест-Агро" 122 227,3  1,86 

ТОВ "Зерноторгова 

компанія "Прометей" 
н/д 180,3  н/д 

 

Натомість лідером за показниками ефективності 

діяльності у розрахунку на 1 га площі сільськогосподарських 

угідь у 2016 р. визначається „Нубілон”, з розміром  чистого 

доходу на 1 га земельних угідь 19,65 тис. грн. 

У цілому для українських агропродовольчих компаній є 

типовою переважно рослинницька спрямованість 

господарювання, що є закономірним, виходячи з 

вищевикладених суто економічних міркувань. Разом з тим, за 

останні п’ять-шість років стала проявлятися тенденція певного 

переливу капіталу в тваринництво.  

Статки десяти найбільших агрохолдингів України в 

сукупному доході за 2016 рік перевершують $7,3 млрд. 

І в більшості з них виручка, порівнюючи з показниками 

2015 року, зросла. Десять найбільших агрохолдингів країни 

обробляють 2,6 млн гектарів сільськогосподарських угідь. 

Сумарний земельний банк першої десятки, станом на 2017 рік, 

збільшився на 13%. 
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З урахуванням стану внутрішнього попиту та 

прогнозованої кон’юнктури світових продовольчих ринків 

будуть доцільними такі шляхи посилення 

конкурентоспроможності українських агропродовольчих 

компаній [3]:  

– у рослинництві скоригувати структуру 

землекористування стосовно збільшення питомої ваги площ під 

кормовими зерновими, олійними та кукурудзою, що окрім 

забезпечення інших конкурентних переваг на внутрішньому і 

зовнішньому ринках, дозолить сформувати надійну кормову 

базу для розвитку тваринництва;  

– у тваринництві першочерговими 

конкурентопереважними чинниками будуть нарощування 

поголів’я свиней, у птахівництві – не тільки курей, а й індиків (в 

молочній галузі необхідно розпочати перший етап 

відвойовування конкурентних позицій на внутрішньому ринку, 

основою чого знов-таки має стати великотоварне виробництво 

агропродовольчих формувань). 
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СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО 

СЕКТОРУ УКРАЇНИ 

 

Аграрний сектор економіки України, головною складовою 

якого є сільське господарство, формує не тільки продовольчу, але 

й економічну, екологічну та енергетичну безпеку, забезпечує 

розвиток всіх галузей національної економіки та створення 

соціально-економічних умов сільського розвитку. На сьогоднішній 

день питання реформування та подальшого розвитку галузі, що є 

однією з найбільш важливих в економіці України, потребує 

перетворень, спроможних забезпечити конкурентоспроможність 

сільськогосподарського сектору та продовольчу безпеку держави. 

Основними проблемами розвитку аграрного сектору є: 

- низький рівень державної підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників; 

- обмежена ємність внутрішнього ринку споживання 

сільськогосподарської продукції, що обумовлена низькою 

платоспроможністю населення; 

- витіснення на внутрішньому ринку держави 

національного товаровиробника за рахунок  імпорту товарів; 

- відсутність необхідних фінансових ресурсів; 

- неможливість отримання кредитів; 

- інші проблеми.   

З метою ефективного функціонування аграрного сектору 

України уряд держави ухвалив «Стратегію розвитку аграрного 

сектору економіки на період до 2020 року», яка визначає мету, 

основні пріоритети розвитку, принципи та механізм впровадження 

даної стратегії в життя.  

Стратегічними цілями розвитку сільського господарства в 

Україні є: 

- забезпечення продовольчої безпеки держави за рахунок 

розвитку малого та середнього бізнесу у аграрній сфері, оновлення 

механізму сертифікації продукції, а також проведення 

протекціоністської політики держави; 

- розвиток інфраструктури; 



111 
 

- удосконалення та стабілізація нормативно-правової бази у 

сфері АПК; 

- урегулювання земельних відносин щодо захисту прав 

власників земельних ділянок, стимулювання товаровиробників до 

раціонального використання природних ресурсів. Однією з 

важливих проблем є надання українських земель в оренду на 

довгостроковий період іноземцям, тому необхідно обмежувати або 

навіть заборонити дану оренду; 

- створення сприятливих умов кредитування національних 

товаровиробників; 

- забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної 

сільськогосподарської продукції шляхом мотивації до 

технологічного переоснащення і модернізації галузей аграрного 

виробництва (впровадження нових технологій, устаткування); 

- інші стратегічні цілі розвитку сільськогосподарського 

сектору.  

Отже, Україна має надзвичайно великий 

сільськогосподарський потенціал, якого немає жодна країна світу, 

але, на жаль, не використовує його в повному обсязі. Нинішній 

етап розвитку сільського господарства України супроводжується 

низкою соціально-економічних проблем. Проте наявність 

несприятливих умов не лякає національних товаровиробників. 

Перебіг глобалізаційних процесів також значно впливає на АПК 

України тому  від того, наскільки оперативно й ефективно 

вітчизняний аграрний сектор адаптується до нових умов 

господарювання, залежать його подальші перспективи зайняти 

провідне місце серед інших виробників сільськогосподарської 

продукції в світі. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

АПК 

 

Нині необхідною умовою забезпечення ефективного 

розвитку підприємств агропромислового комплексу є 

покращення їх інвестиційної привабливості. Ефективна 

економічна діяльність підприємств залежить певною мірою від 

обсягів інвестицій, оскільки вони формують виробничий 

потенціал підприємств агропромислового комплексу на основі 

нової науково-технічної бази, тобто стимулюють зростання 

технічного прогресу, яке, в свою чергу,  забезпечує структурні 

зрушення у народному господарстві і підвищує якісність 

показників господарської діяльності на мікро- і макрорівнях [1]. 

Інвестиційна привабливість АПК характеризується 

такими складовими: ресурсною, інфраструктурною, фіскальною 

та економічною. Ресурсна привабливість характеризується 

комерційною ефективністю використання основних ресурсів 

галузі. Інфраструктурна привабливість для інвестора означає 

рівень розвитку виробничої, сервісної, соціальної та ринкової 

інфраструктури, яка створює сприятливі умови для ведення 

бізнесу. Фіскальна привабливість характеризує насамперед 

податкове навантаження та бюрократизацію процедури 

збирання податків. Кількість податків, їхня сума з розрахунку на 

гектар площі, частка податків у структурі доданої вартості 

аграрного сектору в Україні у 3-4 рази менші, ніж у інших 

країнах Європи. Це є важливою рисою інвестиційної 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2015_2(2)__7
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привабливості аграрного сектору. Економічна привабливість 

комплексно характеризує збалансованість факторів 

виробництва, їхню придатність до використання в реальній 

практиці та ефективність [2]. 

Для інвестора необхідна оцінка інвестиційної 

привабливості, яка визначається в результаті аналізу 

економічного стану регіону, який включає ресурсне 

забезпечення природними, енергетичними, трудовими 

ресурсами; характеристику науково-технічного потенціалу; 

інфраструктури; стан пільгової системи; ступень участі 

населення в інвестиційному процесі; вплив інфляції на 

інвестування [3]. 

На формування інвестиційної привабливості аграрного 

сектору впливають наступні фактори [3]: потреба в ресурсних 

поставках сировини для власних переробних потужностей; 

наявність власних каналів та ринку збуту сільськогосподарської 

продукції; інтелектуальний потенціал в галузі; високий рівень 

рентабельності окремих виробництв в сільському господарстві; 

результативність сільського виробництва, а також економічна 

стабільність регіонів. 

Найбільш пріоритетними і одночасно прибутковими 

сферами для іноземного інвестування є [2]: впровадження 

високопродуктивних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур та утримання худоби і птиці, 

створення потужностей та сировинної бази для виробництва 

тари і пакувальних матеріалів, розвиток сільськогосподарського 

машинобудування, налагодження випуску ефективних хімічних 

засобів захисту сільськогосподарських рослин і тварин, надання 

виробничих послуг сільськогосподарським та іншим 

агропромисловим виробництвам, а також застосування 

прогресивних, ресурсозберігаючих та екологічно чистих 

технологій. 

Головним фактором створення основних фондів, 

реконструкції та розширення підприємств, регулювання 

пропорцій та темпів розвитку основних фондів виступають 

капітальні інвестиції як головне джерело створення та 

оновлення основних засобів, отже, підвищення технічного рівня 

підприємства та якості продукції, що випускається. 
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Аналізуючи статистичні дані, у 2017 році в Україні було 

освоєно та використано 412,8 млрд. грн. капітальних інвестицій, 

що на 22,1% більше, ніж в попередньому році. На сільське, 

лісове та рибне господарство залучили 57,8 млрд. грн. (14% від 

загального обсягу інвестицій), що на 30,7% більше, ніж 2016 

року. В галузі сільського господарства та мисливства 

використано 56,97 млрд грн. (13,8%), що на 31,2% більше 

попереднього року. Обсяг інвестицій в лісове господарство та 

лісозаготівлю залишився 760 млн. грн.  

Факторами, що стимулюють інвестиційну діяльність в 

сільському господарстві, на сьогодні може бути підвищення 

доходів населення, покращення фінансового стану 

сільськогосподарських підприємств, зміцнення платіжно-

розрахункової дисципліни. Реконструкції та модернізації 

залучення іноземного капіталу потребує все агропромислове 

господарство. Надходження прямих інвестицій в 

агропромисловий комплекс покращить становище сільського 

господарства, сприятиме впровадженню нових технологій, 

покращанню якості переробки та зберігання продукції 

сільського господарства [5]. Важливим завданням є створення 

інноваційного потенціалу, що здатний забезпечити належний 

рівень конкурентоспроможності продукції сільського 

господарства, державне регулювання цін на окремі види 

продукції та правил страхування сільськогосподарської 

продукції.  

Водночас, на 53,7% зросли капітальні інвестиції в рибне 

господарство, які в 2017 році склали 58 млн. грн. [4]. Загальний 

обсяг капітальних інвестицій в аграрний сектор за початок 2017 

року зріс на 58%. Це на 4 млрд. гривень більше, ніж за цей же 

період минулого року, цього вдалося досягнути за рахунок 

іноземних інвесторів. За прогнозами в 2017 році планувалося 

збільшити загальний обсяг капітальних інвестицій в аграрний 

сектор з 49,7 млрд. грн. (у 2016 році) до 75 і більше млрд. Або 

до $2,8 млрд. Динаміка капітальних інвестицій у грарний сектор 

України в 2016–2017 рр. свідчить про поступове зростання 

капітальних інвестицій у цю галузь. 
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CLUSTERS AS A NEW FORM OF COMPETITIVE 

RELATIONS IN THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX 

 

For a better understanding of clusters, as a final result, 

consider the process of their formation and development in Fig.1 

depicts the process of formation and development of the cluster. 

The task of each cluster is to create business relations, which 

is based on the desire to satisfy the consumer's best needs for the 

products delivered by the cluster. That is, we have separate 

companies that combine business relationships in the value added 
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chain, based on pragmatic commercial interests, competition and 

looking for all possible ways to minimize costs. 

One of the characteristics of the cluster is the emergence of 

positive effects that provide comparative advantages for this form of 

organization. First, there is the effect of the scale of production, one 

firm creates, the so-called "core of innovation activity". Secondly, 

there is an effect of coverage, in this case it arises in the presence of 

a factor of production, which allows simultaneously to receive 

several types of one product. 

 
Fig. 1. Scheme of formation and development cluster 

Source: developed based on [1, p.5] 

 

The coverage effect is greatly enhanced by merging firms 

into a cluster, and then it is possible to freely use and dispose of such 

a multifunctional factor in various types of companies with minimal 

transaction costs associated with its transfer. As a result, cluster 

enterprises gain additional competitive advantages and opportunities 

on the market. Thus, a cluster, as an economic category, is a network 

located on the territory of the settlement or in the vicinity of its 

interconnected enterprises and organizations that complement and 

enhance each other's competitive advantages. 
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As the world practice shows, clusters appear naturally where 

there are prerequisites for this in the form of production links, that is, 

it is necessary to focus on existing connections. In my opinion, and 

in our agriculture there are all elements for creating clusters. There 

are plenty of land resources with sufficiently high returns, we have 

research bases and institutions, an opportunity to organize joint sales 

networks and equipment provision. 

Table 1 

Advantages and disadvantages of functioning of cluster 

associations 

Positive impact Negative impact 

1. Impact on change of productivity of enterprises: 

• single space is created that 
facilitates the exchange of information, the 
formation of a common strategy; 
• enterprises provide mutual support 

of resources; 
• cluster associations operate on the 

basis of specialization and cooperation; 
• control over the use of attracted 

investments; 
• cost of resources decreases as a 

result of joint procurement; 
• quality and product range are 

expanding; 
•  common marketing policy is 

implemented; 
• there is a possibility of flexible 

transfer of resouces 

• in models of cluster 
associations where the core is a large 
or strategic enterprise in the region, 
there is a risk of a lack of capital by 
small enterprises; 
• participants are limited by 

the general policy of the clusterу   
 

2. Impact on the rate of investment and innovation development: 

• new technologies are being 
implemented at an accelerated pace; 
• due to the interaction of the 

cluster association members, the exchange 
of knowledge about innovative methods is 
facilitated; 
• experiment price is lower, access 

to export is simpler; 
• the process of attraction and 

distribution of investment funds is facilitated 

• as a result of large-scale 
infrastructure in the cluster 
association, the possibility of 
confidential information increases  
 

 

3. Impact on the creation of new enterprises: 

• enterprises actively engage in 
investment activities, which leads to the 
emergence of new enterprises; 

• favorable conditions for the 
functioning of enterprises and companies 

• there is a possibility for the 
participants to lose their independence 
due to the subordination of smaller 
companies to large companies that are 
the core of the cluster; 
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serving the main production enterprises; 

• the capital goes to those industries 
that can use it more productively 

• as a result of the merger of 
enterprises for a long-term, there is a 
danger of monopolization  

Source: developed based on [2, p. 4-8] 

Consequently, cluster integration has a number of 

advantages, including: ensuring a combination of competition with 

co-operation, creating a flexible specialization, continually 

improving the quality of agricultural products and increasing its 

production through specialization and efficient division of labor; 

efficient use of local natural resources (land resources); presence of 

synergistic effect; the possibility of attracting investment and capital. 

Therefore, clusters in the agricultural sector open up perspectives in 

terms of structural transformations, and can play a decisive role in 

achieving a state of sustainable development and competitive 

advantages of both agricultural industries and regions. 
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МІСЦЕ РИНКУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ 

 

Вирощування олійних культур, є важливою частиною 

стратегії економічного розвитку України. В останнє десятиліття 

спостерігається стійка тенденція до розширення посівних площ 

олійних культур в сільськогосподарських підприємствах через 

їх зростаючу корисність в порівнянні з іншими культурами. 
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http://ufpp.gov.ua/ckfinder/userfiles/files/%20lib_bissnes/%20klasterS.pdf
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Визначення місця ринку олійних культур в України 

займаються багато вчених-економістів. Серед них можна 

виділити такі як: Т. О. Чіпко, Олійник Я.Б., Дубель А. В., Одосій 

О. О., Занько Т. Н., Тимошенко Т. О. та багато інших. У працях 

цих науковців питання реалізації олійних культур на ринку 

досліджено недостатньо, тому що сьогодні ринок олійних 

культур в Україні знаходиться на стадії розвитку. 

Україна є одим із лідерів у виробництві олійної галузі. 

Адже сільське господарство України  розвивається за рахунок 

виробництва конкурентоспроможної продукції на внутрішньому 

і на світовому ринку, які відповідають купівельній 

спроможності споживача, а також з точки зору витрат є 

ефективними для виробника. Це досягається за рахунок 

інтегрованого підходу до виробництва, переробки та 

мерчандайзингу рослин і взагалі впровадження новітніх 

науково-технічних досягнень. 

Соняшник – головна олійна культура України, яка дає 

великий вихід олії з 1 га; вона відзначається високими 

смаковими якостями, використовується в їжу у натуральному 

вигляді, а також у виробництві різних жирових продуктів. 

Найсприятливіші умови для вирощування соняшнику в степовій 

і частково лісостеповій природних зонах. Це – 

найрентабельніша культура українського землеробства. 

Найбільші посіви соняшника в Дніпропетровській, Запорізькій, 

Донецькій, Кіровоградській та Харківській областях. 

В Україні ріпак порівняно нова і ще багатьма 

недооцінена олійна культура. В даний час вона ще не має 

істотного впливу на ресурсний потенціал масло- жирової 

промисловості. Ріпак – друга в Україні олійна культура за 

площею посіву і валовим виробництвом. Ріпак є експортно-

орієнтованим товаром, тому питома маса його внутрішнього 

споживання незначна. Основними споживачами ріпаку є 

експортери продукції. 

Виробництво олійних культур належить до основних 

напрямів діяльності в сільському господарстві України. 

Підтвердженням цього є зайнятість ними посівних площ  

олійних культур (рис. 1),  при цьому олійні культури займали 

майже 30 % всіх площ.. Якщо охарактеризувати динаміку змін 
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посівних площ у 2017 році порівняно з 2016 роком, то слід 

зазначити, що  посівні площі для соняшника у 2017 році 

збільшилися на 2,19 %, для ріпака збільшення відбулося на 

57,67 %,  а для  сої збільшення відбулося на 6,27 %. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2015 рік 2016 рік 2017 рік

5105

6073
5943

2158
1869 1994

682
455

789

Соняшник Соя Ріпак

Рис. 1. Посівні площі олійних культур за 2015-2017 рр., тис. га 

 

Слід пам’ятати, що з розширенням площ під культурою 

підвищувалася врожайність. 

Ріпак належить до тих рослин , які можуть бути 

використані для рекультивації радіоактивний забруднених 

земель. Це є важливим чинником для України, враховуючи 

наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Характерною 

особливістю є те, що тільки невелика частина важких металів і 

радіонуклідів потрапляють в насіння, так як майже всі вони 

накопичуються в стеблах. Ріпак із забрудненої зони можє бути 

використані для видобутку нафти і подальшого 

виробництва. Стебла з радіоактивними речовинами можуть бути 

піддані вторинній переробці. Таким чином, земля 
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Чорнобильської зони може бути видалена радіоактивних 

речовин з отриманням економічної вигоди [2, 47 с.].     

Попит на соняшник в Україні збільшується, оскільки він 

залишається однією з найбільш затребуваних технічних 

культур. Підвищений попит на соняшник насамперед серед 

вітчизняних переробників олієжирової галузі.       

Для збільшення виробництва олієнасіння нішевих 

культур в Україні є всі умови: 

сприятливі природно-кліматичні умови; 

створені сучасні високопродуктивні сорти; 

розроблені технології вирощування з урахуванням 

агробіологічних особливостей культур. 

Отже, спираючись на проведене дослідження ми можемо 

зробити висновок, що необхідно запровадити таку стратегію для 

сектора олійних культур, як підтримка існуючих позицій і 

підвищення конкурентоспроможності за рахунок інтенсифікації 

виробництва. Інтенсифікація може бути забезпечена за рахунок 

реалізації технологій і модернізації основних фондів в галузі, що 

дозволить підвищити врожайність і якість олійних культур та 

знизити собівартість продукції. Тому, щоб розвивати свій 

конкурентний потенціал, Україна повинна використовувати три 

основні переваги, які відрізняють її в порівнянні з аналогічними 

країнами: великий розмір внутрішнього ринку, відносно 

високий рівень освіти робочої сили і високий потенціал для 

інновацій. 
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ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Сьогодні лише ефективна система управління може 

забезпечити сільськогосподарським підприємствам успішне 

господарювання та конкурентні переваги. В ринкових умовах 

сільськогосподарське підприємство самостійно визначає ринки 

збуту, асортимент продукції, ціну пропозиції, постачальників 

тощо, і має швидко реагувати на будь-які зміни у зовнішньому і 

внутрішньому середовищі та відповідно до цього корегувати 

власну господарську діяльність. Одним із основних факторів 

ефективного сільськогосподарського виробництва є правильно 

організована система оперативного управління. 

Вітчизняна наука постійно відстежує стан 

агропромислового виробництва, вносить практичні рекомендації 

щодо поліпшення ситуації та обґрунтовує напрями його 

подальшого розвитку. Теоретико-методологічним, методичним 

та практичним аспектам управління аграрним секторoм 

економіки присвятили свої праці П.Т. Саблук [2], 

М.Ф. Кропивко [1; 2], О.В. Крисальний [3], В. В. Россоха [1], 

В.В. Юрчишин [3] та ін. Водночас, наукові праці, присвячені 

дослідженням в сфері оперативного управління у 

сільськогосподарських підприємствах, недостатньо 

представлені, що і зумовило вибір теми дослідження. 

Сучасне тлумачення поняття «управління» має багато 

визначень. Сутність поняття «управління» науковці визначають 

як «…комплекс впливів на об’єкт з метою зміни його стану 

відповідно до заданих або очікуваних параметрів…» [1, с. 414], 

«…сукупність послідовних, раціональних і взаємопов’язаних 

дій у процесі прийняття і реалізації адекватних ситуації, з 

урахуванням існуючої інформації, рішень для досягнення 

певних цілей, зокрема виробничих» [1, с. 170]. 

Сутність оперативного управління полягає у 

забезпеченні виробництва продукції у відповідності з 

затвердженими планами, а процес оперативного прийняття 

управлінських рішень має базуватися на періодичному та 

безперервному порівнянні фактичних результатів з плановими і 

нормативними. Головними його завданнями є встановлення і 
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підтримка певних кількісних співвідношень між окремими 

процесами виробництва продукції з метою забезпечення 

виконання виробничого завдання у встановлені терміни і з 

мінімальними витратами ресурсів. 
Подальший розгляд досліджуваного питання вказує, що в 

контексті запровадження оперативного управління у 

сільськогосподарських підприємствах необхідно чітко окреслити 

функції управління як елементу процесу управління, що відображає 

різні його сторони відповідно до ієрархічних зв’язків, які існують в 

управлінні. 

Як зазначають автори монографії «Організація 

управління аграрною економікою» [1, с. 170], «…управління 

передбачає безперервне, циклічне   здійснення функцій 

планування, організації, мотивації, контролю, координації і 

розподілу інтелектуальних, матеріальних, фінансових, трудових 

ресурсів». 

Як відмічає З.Є. Шершньова, «функції управління 

виникають на основі розподілу та спеціалізації праці, 

характеризують будь-який процес управління і визначають види 

діяльності, які відбивають напрямки або стадії 

цілеспрямованого впливу на відносини людей у процесі 

виробництва та управління ним» [4, с. 690]. 

Оперативне управління сучасним сільськогосподарським 

підприємством здійснюється за допомогою сукупності 

взаємопов’язаних загальних функцій управління – планування, 

організації, мотивації, обліку, контролю, аналізу та 

регулювання. 
Отже, функції управління слід розглядати як складові 

елементи системи управління, що визначають зміст управління. 

Важливо й те, що відсутність однієї з функцій управління робить 

принципово неможливим здійснення управління як цілісного процесу. 

Узагальнюючи існуючі дослідження в цьому напрямі, нами 

уточнено, що функція управління – об’єктивно необхідний вид 

управлінської діяльності, який визначає напрям або стадії здійснення 

цілеспрямованого впливу   на   взаємовідносини між суб’єктами у 

процесі сільськогосподарського виробництва та управління ним. 

Таким чином, сутністю оперативного управління у 

сільськогосподарських підприємствах є систематичне 

забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції у 

відповідності з затвердженими планами шляхом встановлення 
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певних кількісних співвідношень між окремими процесами 

виробничої діяльності з метою забезпечення виконання 

виробничого завдання у встановлені терміни та з мінімальними 

витратами матеріальних, фінансових, трудових ресурсів. 
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ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ 

 

Україна є аграрною державою, а аграрний сектор з його 

базовою складовою, сільським господарством, є 

системоутворюючим в національній економіці. Аграрний сектор 

становить значну частку ВВП та є одним з основних джерел 

валютних надходжень, проте більше, ніж інші сектори економі 

України потерпає від нестачі фінансових ресурсів. Сезонність 

аграрного виробництва передбачає необхідність тимчасового 

залучення фінансових ресурсів, основним джерелом яких є 

банківський інвестиційний кредит.  

Банківське інвестиційне кредитування відіграє важливу 

роль у фінансуванні діяльності суб'єктів аграрного сектору 
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економіки, підтвердженням чого є досвід країн Західної Європи, 

де його частка сягає 50%. До країн з найбільш високою 

питомою вагою позикових коштів в основному капіталі 

сільського господарства належать Англія, ФРН, Франція, Італія, 

Австрія і скандинавські країни. Починаючи з 60-х років ХХ ст. 

частка загальної кредитної заборгованості в аграрному капіталі 

цих країн досягла в Англії і ФРН близько 50%, у Франції – 

більше 40%, Італії і Австрії – більше 30% [1]. 

В умовах підвищених кредитних ризиків вітчизняні 

банки намагаються кредитувати переважно низькоризикові та 

високодохідні напрями діяльності. За оцінками експертів до 

таких галузей відносять переробну промисловість, оптову та 

роздрібну торгівлю. Однак, серед підприємств аграрного 

сектору у січні – вересні 2017 р. 90,1% були прибутковими, в 

той час як лише 69,5% підприємств промисловості та 75,8% 

підприємств оптової та роздрібної торгівлі одержали прибутки. 

Станом на 01.12.2017 р. частка банківських кредитів, 

наданих в переробну промисловість, оптову та роздрібну 

торгівлю складала 24,21% та 33,73% відповідно. В той же час, 

частка кредитів, наданих аграрному сектору становила лише 

7,32% (рис. 1).  

Банки надають кредити підприємствам аграрного 

сектору економіки на такі основні цілі: поповнення обігових 

коштів терміном до 2 років; придбання техніки й обладнання 

терміном на 5 років; кредити на будівництво об’єктів 

інфраструктури, наприклад, елеваторів. При цьому дві останні 

цілі є інвестиційними. Окрім стандартних кредитних програм, 

банки пропонують підприємствам аграрного сектору 

партнерські та лізингові програми, аваль векселів та інші 

фінансові інструменти. 
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Рис. 1. Динаміка та структура банківських кредитів, наданих 

суб’єктам господарювання упродовж 01.01.2015–01.12.2017 рр. 
Джерело: складено актором за офіційними даними Національного банку 

України [2] 

 

Середня ставка за кредитом на поповнення обігових 

коштів складає 16–20%, за інвестиційним кредитом (техніка й 

обладнання) – 10–15%. Остання є меншою завдяки розвитку 

партнерських програм між банками та постачальниками техніки. 

Як правило, інвестиційні кредити надаються і малим, і великим 

підприємствам на однакових умовах. Кредитні ставки часто 

визначені в умовах партнерських програм без розподілу за 

розміром позичальника. 

Одним з основних показників, які сприяють 

відновленню стабільного банківського кредитування аграрного 

сектору, є незначна частка проблемних кредитів (лише 5,6%). 

Водночас, проблемність кредитного портфелю вітчизняних 

банків становить 38,9%. Крім того, за останні роки підприємства 

аграрного сектору більш ніж у 2 рази покращили статистику 

повернення кредитів. 

До основних проблем кредитного забезпечення 

аграрного сектору економіки слід віднести: недостатність 

кредитних ресурсів для забезпечення розширеного відтворення 
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та розвитку середнього і малого бізнесу на селі; висока вартість 

банківських кредитів; складність процедур одержання кредитів; 

неможливість надання у заставу земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення або прав оренди на них; 

відсутність гарантійного механізму при залученні кредитів [3].  

Щоб забезпечити стабільну економічну ситуацію в 

аграрному секторі, необхідно провести в сільському 

господарстві низку заходів, які передбачали б забезпечення 

суб’єктам господарювання захист прав власності на землю, 

майно та результати своєї праці; створення умов для 

забезпечення кредитами товаровиробників з урахуванням 

сезонності виробництва; проведення цінової політики та 

підтримки доходів сільськогосподарських товаровиробників для 

забезпечення відтворення виробництва сільськогосподарської 

продукції на основі запровадження заставних цін, регулювання 

доходів через систему державних дотацій та субсидій; сприяння 

розвитку мережі дорадчих сільськогосподарських служб і 

системи моніторингу аграрного ринку [4]. 

Вирішенню зазначених проблем повинна сприяти 

державна аграрна політика. Одним з пріоритетних напрямів якої 

є створення сприятливих умов для відновлення банківського 

інвестиційного кредитування аграрного сектору, а саме: 

поширення практики надання пільгових кредитів; розвиток 

іпотечних відносин; розробка сприятливої нормативно-правової 

бази; створення Державного аграрного банку; державна 

підтримка створення кооперативних банків та сприяння 

розвитку лізингових операцій в сільському господарстві.  

Основні напрями капіталовкладень у сільське 

господарство спрямовані на відновлення матеріально-технічної 

бази, яке передбачає: переоснащення тваринницьких 

приміщень, будівництво овочевих сховищ, зведення теплиць 

закритого ґрунту, рекультивація земель.  

Отже, можна стверджувати, що причинами порівняно 

невеликих обсягів банківського інвестиційного кредитування 

аграрного сектору економіки України є відсутність 

сприятливого середовища та обґрунтованої концепції 

економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх особливостей. 

Кредитні ризики залишаються високими. Це потребує виваженої 
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державної аграрної політики щодо створення сприятливих умов 

для відновлення банківського інвестиційного кредитування, що 

матиме позитивний вплив на подальше відтворення і розвиток 

матеріально-технічної бази сільського господарства.  
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ефективний розвиток сільськогосподарських підприємств 

значною мірою залежить від стану економічної безпеки 

підприємств, на який негативно впливають різноманітні ризики і 

загрози, зокрема політичні, фінансові, технічні, соціальні, 

екологічні тощо. Моніторинг і контроль цих загроз дозволить 

підприємствам торгівлі утриматися на ринку і ефективно 

розвиватися.  
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Проблеми економічної безпеки підприємств 

досліджували в працях такі вчені як Бланк І.А., Варналій З.С., 

Васильців Т.Г., Козаченко Г.В. та інші. 

Метою роботи є систематизація чинників, які впливають 

на стан економічної безпеки торговельного підприємства. 

Фінансово-економічна безпека сільськогосподарської 

діяльності передбачає проведення таких заходів, які забезпечать 

стабільність функціонування підприємства, покращення 

фінансових результатів, ефективність використання майна, 

впровадження передових науково-технічних досягнень і 

покращення соціального клімату на підприємстві торгівлі. 

Метою забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємства є раціональне використання і збереження 

фінансових, матеріальних, технічних, інформаційних ресурсів 

підприємства, недопущення їх розкрадання, псування чи 

знищення, попередження і усунення ризиків і загроз, що можуть 

завдати збитків діяльності підприємства. 

Слід зазначити, що на фінансово-господарську 

діяльність підприємств сільського господарства впливає багато 

факторів, зокрема складний економічний стан в країні, низька 

купівельна спроможність населення, зростання конкуренції 

тощо. Всі загрози діяльності підприємствам можна поділити на 

зовнішні і внутрішні. Особливістю зовнішніх загроз є те, що 

вони не піддаються впливу з боку підприємства, тоді як на 

внутрішні ризики можна вплинути і відвернути. До основних 

зовнішніх загроз відносять інфляція, зміни і недосконалість 

законодавства, несприятливий в державі інвестиційний клімат, 

зростання вартості обладнання, зниження купівельної 

спроможності населення тощо. 

В свою чергу внутрішні чинники включають такі 

складові: 

- Фінансово-економічна складова (втрата фінансових 

ресурсів через неефективне управління ними;  прорахунки в 

інвестиційній політиці;  погіршення фінансової стійкості та 

ліквідності підприємства);   

- Інтелектуально-кадрова складова (погіршення 

ефективності управління підприємством;  навмисні 



130 
 

неправомірні дії чи бездіяльність працівників підприємства;  

збільшення втрат робочого часу);  

- Техніко-технологічна складова (знос матеріально-

технічної бази;  втрата страхових товарних запасів;  погіршення 

ефективності використання торгової площі, обладнання;  

відставання від конкурентів за рівнем техніко-технологічного 

забезпечення); 

- Продуктова складова (зниження рівня якості  чи 

конкурентоспроможності товарів;  втрата чи псування товарів;  

збільшення кількості товару, що не відповідає якості та 

стандартам); 

- Інформаційна складова (втрата важливої комерційної 

інформації;  погіршення достовірності та втрата доступу до 

інформації); 

- Інституційно-правова складова (прорахунки при укладенні 

договорів на поставку товарних запасів у неадекватних розмірах;  

погіршення договірних взаємовідносин;  втрата контрактів та 

договорів через підробку фінансових та інших документів 

персоналом підприємства);   

- Екологічна складова (збитки та втрати через 

невідповідність екологічним нормам, продаж екологічно 

небезпечних товарів, недотримання правил та норм утилізації 

відходів, зниження витрат на природоохоронну діяльність). 

Для ефективного управління фінансово-економічною 

безпекою на підприємстві слід створити систему економічної 

безпеки, що являє собою організовану сукупність спеціальних 

органів, служб, засобів, методів і заходів, що забезпечують 

захист життєво важливих інтересів фізичних і юридичних осіб, 

комерційних структур від зовнішніх та внутрішніх загроз. При 

цьому робота з забезпечення економічної безпеки аграрних 

підприємства може проводитися власними силами підприємства 

або за допомогою залучення спеціалізованих структур.  

Таким чином, керівництву аграрного підприємства 

необхідно проводити постійний контроль і моніторинг загроз 

фінансово-економічній безпеці, здійснювати превентивні 

заходи, що дасть змогу максимально ефективно і стабільно 

функціонувати. 
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МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Мотивація трудової діяльності  – це процес спонукання 

людей до праці, який передбачає використання мотивів 

поведінки людини для досягнення особистих цілей або цілей 

організації . 

Мотив  - це внутрішня спонукальна сила, яка примушує 

людину до здійснення певних дій або вести себе певним чином 

[15, с. 360]. 

Мотиви діяльності проявляються у вигляді реакції 

людини на фактори його внутрішнього стану або впливу 

зовнішнього середовища. Мотиви впливають на поведінку 

людини і направляють її діяльність в необхідну для 

підприємства сторону.  

«Лише праця – джерело багатства, споживчих благ, 

необхідних для задоволення матеріальних, духовних, 

соціальних та інших потреб людини, а в цілому і прогресу 

людської цивілізації» [3, с. 197]. 

Протягом багатьох століть керівники підприємств 

застосовували різні засоби зацікавленості людини до праці. 

Механізм мотивації людини до праці зумовлюється системою 

інтересів та стимулів. Існує три види мотивації трудової 

діяльності: матеріальна, моральна, адміністративна. 
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Матеріальна мотивація реалізується через систему 

оплати праці, участі працівників у прибутках.  

Моральна мотивація передбачає використання системи 

оцінювання заслуг, ділових якостей працівників, виховання в 

них почуття гордості за свою фірму , відчуття необхідності, 

їхньої потрібності на підприємстві. 

Адміністративна мотивація основується на дисципліні 

праці, відповідальності працівника, дисциплінарні покарання та 

заохочення. [5, с 336]. 

Мотиваційний аспект управління працею широко 

застосовується  у країнах з розвинутою ринковою економікою. 

В Україні поняття «мотивація праці» в економічному сенсі 

з’явилось порівняно нещодавно, у наслідок реформування 

економіки. У нинішній час актуальна проблема  ставлення 

людей  до праці.  Ставлення до праці може бути як до суспільно 

важливої цінності, що виражає місце трудової діяльності в 

загальній системі цінностей суспільства та особистості. Також 

ставлення до праці може бути як до конкретного виду трудової 

діяльності, професії, що має певний суспільній статус і престиж.  

Також ставлення до праці виявляється у конкретній роботі, з 

урахуванням змісту та умов праці, потреб, мотивів, пов’язаних з 

даною роботою, на даному робочому місці, у даній виробничій 

організації. 

Вивчення ставлення з урахуванням мотивів трудової 

діяльності , що визначають поведінку людини соціологи 

приділяють велику увагу. Наприклад: вчені Манів З.О., Луцький 

І.М. вбачають зміст системи мотивації праці у сукупності 

взаємопов’язаних заходів, які зацікавлюють і стимулюють 

окремого працівника або трудовий колектив  в цілому  для 

досягнення індивідуальних і спільних цілей діяльності 

підприємства [3, с.433]. 

Вчені Петрович Й. М. та Кіт А.Ф. вважають мотивацію 

праці цілеспрямованим  спонуканням  працівника до 

високоефективної  праці шляхом стабільного впливу на його 

потреби . цілі та інтереси [5, с. 321]. 

Зарубіжні вчені Р. Беннет та Х.Т. Грехем вважають, що 

мотивація працівника до виконання роботи складається  із 

спонукань впливів і стимулів – свідомих та несвідомих, що 



133 
 

викликають у працівника прагнення добитися певної цілі [1, 

с.90]. 

Також вагомий внесок у дослідження проблем мотивації 

трудової діяльності зробили такі зарубіжні економісти, як В. 

Врум, Ф. Герцберг, А. Маслоу, Е. Мейо, М. Мескон, А. Сміт, Ф. 

Тейлор, Л. Портер та вітчизняні М.Н. Бідняк, Д.П. Богиня, Г. А. 

Дмитренко, А.М. Колот, Г.Т. Куликов, Є. М. Сич, М.В. 

Семикина, В.А. Ткаченко, В.Г. Шинкаренко та інші[3]. 

На мою думку, мотивувати людину до ефективної праці 

на підприємстві можна, притримуючись таких принципів : 

1. Підбір працівників та формування сприятливого клімату у 

колективі; 

2. Створення комфортних та безпечних умов праці; 

3. Сприйняття  працівника, як особистості та повага до нього, 

його інтересів, потреб; 

4. Створення умов та надання однакових можливостей для 

професійного росту працівників; 

5. Залучення працівників до управління виробництвом; 

6. Забезпечення  відповідності винагороди працівника 

(преміювання) за результати його праці; 

7. Справедливий розподіл доходів, участь працівників у 

прибутках; 

 8. Забезпечення  працівника на підприємстві не лише  

матеріально, а й соціально – моральної захищеності:; 

 9.  Гнучка форма організації праці. 

Отже можна зробити висновок, що,  так як  в Україні 

нестабільна економічна ситуація, і для формування належного 

ставлення до праці потрібно створити такі умови, за яких 

персонал сприймав би свою працю як свідому діяльність, 

необхідну для забезпечення  себе і сім’ї, як джерело 

самовдосконалення , та основу професійного зростання. Та 

розглядати мотивацію та заохочення, як важливий чинник 

зростання продуктивності праці і підвищення ефективності 

виробництва. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ 

МАРКЕТИНГУ 

 

Одним із важливих інформаційних інструментів 

маркетингу є реклама. 

Інформативна мета реклами полягає в тому, щоб 

проінформувати споживачів про новий товар, послуги або 

компанії., які репрезентують ці послуги або цей товар. У самому 

визначенні реклами зазначається, що вона несе в собі 

інформацію, подану у стислій формі, емоційно забарвлену, 

яка доводить до свідомості і уваги потенційних покупців 

найважливіші факти і відомості в цілях формування попиту і 

стимулювання збуту. Таким чином, реклама, з одного боку, 

доводить до споживачів різну інформацію, необхідну для 

купівлі і використання товару. З іншого, - поєднуючи свою 

інформаційність з переконливістю і суттєвістю, реклама 

емоційно-психологічно впливає на людину. 
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Резонанс в ринковому середовищі та результати 

маркетингових заходів з′являються тільки після її інформування 

про ці дії, цю функцію бере на себе реклама.  

Поки немає реклами, немає реакції, а при рекламному 

інформуванні вона стимулюється. Йдуть сигнали від 

товаровиробників, з′являються конкуренти, реагують споживачі, 

засоби масової інформації і т. п. Саме в цьому процесі виникає 

настільки важливий для ефективного маркетингу зворотній 

зв′язок–комунікація.  Використовуючи можливості 

спрямованого впливу на споживача, реклама сприяє не тільки 

формуванню попиту,а і керує ним. 

Тим не менш, реклама несе в собі й негативні явища, як, 

наприклад, викликає  інформаційний невроз, маніпулювання 

свідомістю, вплив на підсвідомість. Умови все більшої 

інформатизації економіки необхідно потребують нової 

маркетингової політики. 

За останні роки маркетингове 

середовище суттєво змінилось: ми перейшли від економіки, яка 

визначається виробником, до економіки, яка визначається 

споживачем. Клієнти стали більш вимогливими ніж раніше, а 

конкурентне оточення – більш складним і менш 

передбачуваним. Тепер маркетологи змушені діяти на 

ринку,  використовуючи нетрадиційні підходи.  

Сьогодні більшість компаній націлені те, як «захопити» 

емоції споживачів, викликати у покупця відчуття унікальності 

запропонованого ним продукту, запроваджуючи адресний 

маркетинг. Раніше за всіх цю стратегію засвоїли виробники пива 

та слабоалкогольних напоїв.. 

В даний час до адресної диференціації звернулися і 

компанії, що працюють у сфері послуг (туризм, салони краси, 

фітнес-клуби тощо). Для роздрібних компаній адресна 

диференціація вже не є ефективним інструментом в боротьбі за 

покупця, оскільки на насиченому ринку ймовірність перетину з 

конкурентами стрімко зростає.  

Сьогодні багато компаній вибирають інтегровані 

маркетингові комунікації, які передбачають такі нетрадиційні 

підходи  як: брендинг, мерчандайзинг, сенсорний маркетинг 

тобто маркетинг вражень. 
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Сенсорний маркетинг відчуттів впливає на органи 

почуттів людини: зір, слух, нюх, смакове сприйняття і дотик. 

Загальна мета цього виду маркетингу полягає в тому, щоб через 

стимуляцію чуттєвого сприйняття доставити людині естетичну 

насолоду, схвилювати, захопити красою, допомогти відчути 

задоволення або навпаки – привернути увагу через огидне, 

асиметричне або різке сприйняття. Арома-маркетинг є 

складовою частиною маркетингу, яке впливає на почуття або 

точніше на емоції людини. 

Можна сказати що єдиною метою маркетингу відчуттів є 

створення обстановки у місцях продажу здатної змінити 

поведінку споживача. 

Арома-маркетинг – використання одного з п′яти органів 

почуттів людини - нюху для залучення і утримання клієнтів, 

формування у них потреби в певних товарах і послугах. Через 

нюх людина сприймає дуже велику кількість інформації. Більша 

її частина проникає у свідомість і впливає на настрій, 

працездатність і викликає різні емоції. 

Наукою доведено, що інформація, що сприймається 

органами нюху людини, має саме безпосередній вплив на 

прийняття рішення порівняно з іншими органами почуттів 

людини. 

Багато компаній використовують арома-маркетинг, 

наприклад, одним із найбільших промислових концернів світу 

SAMSUNG було проведених маркетингове спостереження. У 

період представлення нової колекції побутової техніки був 

протестований фірмовий аромат, розроблений спеціально для 

SAMSUNG. Відгуки після виставки були лише позитивні: 

«Стильно! Круто! Інноваційно». Крім цього, увагу організаторів 

привернув ще один важливий факт: в приміщенні, яке було 

ароматизованим, люди затримувалися приблизно на 11 хвилин 

довше ніж зазвичай. 

Ще один світовий гігант з виробництва електроніки і 

побутової техніки SONY ніяк не відстає від маркетингових 

нововведень. Компанія вступила в «запашний бій», із 

використанням аромату, що поєднує в собі домішки мандарина і 

ванілі. «Ми вибрали цей аромат не випадково, так як наша 

компанія зацікавлена в залученні жіночої аудиторії»- 
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Креативний директор компанії SONY Крістін Белік. У тому, як 

використовувати всі п'ять органів почуттів і полягає завдання 

ефективної маркетингової політики компанії. 

Маркетологи вважають, що ефект від «ароматних» акцій 

складно порівняти з іншими способами нетрадиційного впливу 

на споживачів у маркетингу. 

На жаль, в Україні ніхто не проводив дослідження 

впливу аромату на споживчі здатності, але, на думку 

дослідників з американської Служби маркетингу запахів, 

ароматизація повітря в магазині здатна підняти продажі на 15 

відсотків - без всяких дизайнерських перепланувань і 

розширення асортименту. 

Безумовно, перспективи розвитку сенсорного 

маркетингу в Україні є. Все більше уваги вітчизняні компанії 

приділяють розвитку маркетингу, тому що гостра 

конкуренція потребує  стимулювання цього напрямку. 

Українським виробникам товарів і послуг потрібна 

творча енергія, для того, щоб створити через рекламу унікальну 

пропозицію на ринку і захопити емоції покупців. Такою 

енергією може стати використання нетрадиційних підходів у 

маркетингу і зокрема, арома-маркетингу. Саме це завдання 

найближчим часом необхідно вирішувати більшісті вітчизняних 

компаній. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО 

ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Сучасні тенденції розвитку виробництва 

сільськогосподарської продукції в усьому світі все більше 

акцентують увагу на органічні технології, не винятком є і 

Україна. Так, протягом останніх років спостерігається стрімка 

зміна смаків та переваг споживачів на здорові та екологічні 

продукти, що забезпечує постійне зростання попиту на сирі і 

органічні продукти, що перевищував темпи виробництва навіть 

у період економічної кризи. У період з 2003 по 2013 роки 

органічний ринок ЄС збільшився в 4 рази, тоді як площа 

сільськогосподарських земель під органічне виробництво зросла 

лише вдвічі. Як результат, високий ступінь залежності від 

органічного імпорту з-за межі ЄС надає прекрасні можливості 

для потенційних виробників та експортерів у сусідніх країнах 

Східної Європи, зокрема з України. 

Що ж таке взагалі органік? 

Виробництво органічної продукції – діяльність, де під 

час вирощування виключається використання хімічних добрив, 

консервантів, пестицидів, ГМО, тощо, та на всіх етапах 

виробництва застосовуються методи, принципи та правила для 

отримання екологічно чисто) продукції та збереження і можливе 

відновлення природніх ресурсів.  

Наразі, традиційна їжа домінує на вітчизняному ринку 

України, тоді як органічні продукти відіграють другорядну роль. 

Це підтверджується дослідженням Федерації органічного руху 

України [4] та даними Державної статистичної служби України. 

Внутрішній попит на органічну продукцію на ринку України 

розвивається повільно. Тому метою дослідження визначено 

провести аналіз стану органічного виробництва в Україні та 

пріоритети і перспективи його розвитку. 

До завдань дослідження слід віднести: визначення 

сучасного стану виробництва органіки в Україні; визначення 
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проблем, що стають на шляху його подальшого розвитку; оцінка 

перспектив на напрямків подальшого розвитку ринку органічної 

сільськогосподарської продукції. 

Ефективність упровадження органічного виробництва 

базується на: використанні технологій та методів екологічного 

вирощування; скороченні втрат корисних речовин у ґрунті; 

зменшенні хімічного навантаження за рахунок використання 

безпечних добрив; впровадженні природоохоронних розробок – 

утилізації або знешкодженні відходів; зменшенні кількості 

шкідливих викидів підприємств у навколишнє середовище, 

використанні сучасних технологій уловлення, фільтрації та 

абсорбції шкідливих речовин [1].  

Станом на 2015 рік  частка органічних продуктів на 

внутрішньому ринку України становила біля  0,1 відсотка. 

Однак в останні роки споживання органіки постійно зростає, 

особливо у великих містах. У 2010 році національний ринок 

органічних продуктів оцінювався в 2,4 млн. Євро; в 2016 році - 

21,2 млн. євро, тобто збільшився в 8,8 раз. [4]. 

Наповнення внутрішнього ринку органічними 

продуктами відбувалося за рахунок збільшення виробників 

ринку (за 2005-2015 роки кількість органічних господарств 

зросла до 210, або майже в 3 рази) та завдяки розширення 

сертифікованих площ, необхідних для вирощування органічних 

культур (за 2010-2015 роки зросла у 1,7 рази).  

У майбутньому очікується зростання кількості 

органічних виробників за рахунок малих та середніх ферм. 

Найбільша питома вага в структурі органічного вирощування 

сільськогосподарської продукції займає зернові культури, 

бобові та олійні культури. За даними IFOAM (International 

Federation of Organic Agriculture Movements – Міжнародна 

Федерація органічних сільськогосподарських рухів), частка 

споживання органічної продукції в загальному обсязі в 

найближчі роки в Україні становитиме 12,9 %. 

За сприятливих кліматичних умов, родючих ґрунтів та 

ефективного аграрного сектора українське сільськогосподарське 

виробництво перевищує попит на внутрішньому ринку. 

Враховуючи надлишок, доступний для експорту, Україна має 

високий потенціал для конкурентоспроможного органічного 
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виробництва, зокрема щорічну можливість продажу таких 

товарів на зовнішніх ринках оцінюють до 50 мільйонів євро. 

Зараз основними покупцями органічної продукції є ЄС - 

потенційний експортний ринок багатьох органічних продуктів з 

України, у тому числі зернових, олійних культур, сухофруктів, 

фруктів, ягід, горіхів, трав і мед;  а також США та Канада. 

З 1 січня 2016 року ЄС і Україна почали застосування 

положень поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі 

(ПВЗВТ), як наслідок з обох сторін відбулось взаємне відкриття 

ринків для товарів і послуг, що створює нові можливості для 

компаній, інвесторів, споживачів і громадян України та ЄС. 

Зокрема, угода націлена на сприяння торгівлі та прямих 

іноземних інвестицій в екологічно чисті товари та екологічні 

продукти, послуги та технології. Таким чином, прогнозується, 

що ПВЗВТ стимулюватимуть модернізацію сільського 

господарства та поліпшить умови праці, що сприятиме розвитку 

українського органічного сектору.  

11 квітня 2018 р. у Києві відбулося опрацювання проекту 

Закону України «Про основні принципи та вимоги до 

органічного виробництва, обігу та маркування органічної 

продукції» внаслідок чого вирішили підготувати пропозиції 

щодо внесення ряду змін до законопроекту, які сприятимуть 

підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної органічної 

продукції і розширенню зовнішніх ринків її збуту. Крім цього, 

гарантуватиме споживачам впевненість у органічних продуктах,  

сприятиме захисту справжніх операторів ринку від 

недобросовісної конкуренції та псевдо-органіку, створить 

прозоріші умови здійснення господарської діяльності з  

виробництва та обігу органічних продуктів. [4]. 

 Перехід на органічне виробництво сприятиме 

покращенню екологічної ситуації в країні.  Адже, використання 

органічних технологій у сільському господарстві знизить 

пестицидне навантаження, зменшить внесення хімічних добрив, 

виключить можливість застосування генетично модифікованих 

сортів рослин, що в цілому сприятиме покращенню 

агроекологічного стану ґрунтів, водних ресурсів, повітря та 

навколишнього середовища загалом. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ 

ФОРМУВАНЬ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Проблеми економічної безпеки почали досліджуватись 

представниками вітчизняної економічної науки порівняно 

недавно. Нині питання забезпечення економічної безпеки 

України розглядається як один із найважливіших національних 

пріоритетів, що вимагає посиленої уваги представників владних 

структур, політичних партій, науковців, широкої громадськості. 

Саме тому останнім часом відбувається процес систематизації 

та концептуалізації цього поняття, як наукової категорії. 

У Законі України "Про основи національної безпеки 

України", прийнятому Верховною Радою України 19 червня 

2003 р., зазначається, що одним з принципів забезпечення 

національної безпеки є своєчасність і адекватність заходів захисту 

національних інтересів реальним і потенційним загрозам. Серед 

пріоритетних національних інтересів проголошено створення 

конкурентоспроможної соціально орієнтованої ринкової економіки 

та забезпечення постійного зростання рівня життя і добробуту 
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населення. Отже, в сучасних умовах особливого значення набуває 

необхідність дотримання економічної безпеки. Недаремно ст. 17 

Конституції України проголошує, що поряд із захистом 

суверенітету і територіальної цілісності України найважливішою 

функцією держави, справою всього українського народу є і 

забезпечення її економічної безпеки. 

Суб’єкти національної безпеки країни розробляють, 

затверджують та виконують основні напрямки державної політики 

національної безпеки України в економічній сфері. Основними із 

них є: забезпечення умов для сталого економічного 

зростання та підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки; прискорення прогресивних 

структурних та інституціональних змін в економіці, 

поліпшення інвестиційного клімату, підвищення 

ефективності інвестиційних процесів; стимулювання 

випереджувального розвитку наукоємних 

високотехнологічних виробництв; вдосконалення 

антимонопольної політики; створення ефективного механізму 

державного регулювання природних монополій; забезпечення 

продовольчої безпеки; захист внутрішнього ринку від 

недоброякісного імпорту – поставок продукції, яка може 

завдавати шкоди національним виробникам, здоров'ю людей та 

навколишньому природному середовищу, тощо. Саме тому, 

створення та розвиток інтегрованих агропромислових формувань є 

одним із напрямів державної політики в економічній сфері в 

контексті забезпечення національної безпеки держави, адже 

проблему економічної безпеки слід розглядати не лише на рівні 

національної економіки в цілому, але й на рівні підприємства. 

В умовах ринкових відносин процеси концентрації 

виробництва і капіталу та інтеграції тісно пов’язані між собою, 

так як концентрація виробництва створює технологічну, речову 

базу концентрації капіталу, і таким чином, сприяє розширеному 

відтворенню. Проблеми, що існували в аграрному секторі 

України в 90-і роки (падіння державних субсидій, погіршення 

ефективності землекористування, перебої з пальним тощо), 

об'єктивно призвели до того, що в нашій країні на початку 

нинішнього століття почали формуватися великі інтегровані 

підприємства - найбільші орендарі землі, 
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найрозповсюдженішою підприємницькою структурою серед них 

є агрохолдинги. Створення агрохолдингів було своєрідною 

відповіддю на ті виклики, що селяни не могли вирішити 

самостійно. 

Створення інтегрованих структур в Україні є об’єктивною 

реакцією на потребу вітчизняної економіки в структурних 

змінах, тобто у відновленні та встановленні між 

господарюючими суб’єктами досить міцних майнових та 

фінансових зв’язків та в утворенні на їх основі нових фінансово-

стійких організаційних структур, здатних стимулювати 

зростання матеріального виробництва в регіонах і в країні в 

цілому. Аграрні підприємства вступають в інтеграційні зв’язки, 

намагаючись знизити ризик, пов’язаний з 

сільськогосподарським виробництвом, його залежністю від 

погодно-кліматичних умов, стихійного ринку продукції, 

необхідністю підвищення її конкурентоспроможності. 

Переробні та інші підприємства АПК також намагаються 

забезпечити собі стабільні доходи, завдяки наявності надійної 

сировинної бази або ринків збуту своєї продукції або послуг. 

Потрібно також зазначити, що за останні три-чотири роки в 

нашому АПК істотно змінилася структура зернових посівів. Що, 

у свою чергу, відбилося й на зміні розмірів самих сільгоспугідь. 

Вони істотно зросли, оскільки обробляти зернові на великих 

площах набагато вигідніше, ніж на дрібних і розрізнених 

наділах. 

 

Пилипенко С., Харківський національний технічний 

університет сільського господарства імені Петра Василенка 

Науковий керівник - Смігунова О.В., к.е.н, доцент  

 

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ВИРОБНИЦТВА 

 

Якщо у першій половині ХХ століття вважалося, що 

найбільш негативний ефект на природне навколишнє 

середовище здійснюють промисловість і транспорт, то в 

подальшому саме сільськогосподарське виробництво зайняло 

провідне місце в порушення природної рівноваги [1]. 
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На сьогоднішній день розвиток сільськогосподарського 

виробництва характеризується наступними тенденціями: 

переважанням монокультур, що призводить до інтенсивного 

витрачання органічних речовин ґрунтів;  трансформаціїєю 

структури ґрунтів, їх механічного, фізичного та хімічного 

складу; потужним втручанням людини в екосистеми через 

використання засобів догляду за рослинами; виведенням та 

переважним використанням сортових культур, нездатних 

виживати поза створеними людиною умовами   тощо.  

В умовах глобалізації екологізація сільського 

господарства набуває стратегічного значення. Вона полягає в 

задоволенні споживачів світового ринку екологічно безпечною 

продукцією, зменшенні негативного, подекуди руйнівного 

впливу аграрного виробництва на навколишнє середовище, 

запровадженні екологічних інновацій. Метою процесу 

екологізації є збереження природних ресурсів та відновлення 

якісних компонентів природного середовища за рахунок 

процесу самовідновлення на основі використання новітніх 

екологічно безпечних технологій та інноваційних розробок. 

Екологічно спрямоване сільськогосподарське виробництво 

потребує розроблення та застосування таких методів організації 

господарської діяльності в аграрній сфері, які були б здатні 

забезпечити задоволення попиту на продукцію галузі поряд із 

одночасним зменшенням негативного впливу на довкілля та 

сприянням сталому розвитку сільських територій [3,5]. 

 На сьогодні напрями екологізації агросфери полягають в, 

зокрема, наступному [5]. По-перше, застосування 

альтернативних методів обробки ґрунтів та вирощування 

органічної продукції. За даними дослідницького інституту 

органічного сільського господарства та Міжнародної федерації 

органічних сільськогосподарських рухів, Україна посідає 11-е 

місце в Європі за площею органічних сільгоспугідь. Однак за 

обсягом внутрішнього ринку органічних продуктів Україна 

займає лише 25-е місце в Європі. З кожного гектара органічних 

сільгоспугідь у нашій країні на внутрішній ринок потрапляє 

продукції лише на 50 євро, тоді як в країнах Європи - аж 2345 

євро, тобто у 47 разів більше [2].  
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По-друге, вдосконалення технологій виробництва та 

перероблення відходів, створення галузі перероблення відходів 

виробництва, утилізації тощо.  

По-третє, використання досвіду країн, які використовують 

економічно та соціально ефективні інструменти забезпечення 

екологізаційного розвитку сільського господарства. Так, в 

межах Європейського Союзу законодавчо закріплено виділення 

5% земель сільськогосподарських підприємств під «землі 

особливого використання для екологічних цілей»: живих 

огорож, захисних зон водойм та ін.  

По-четверте, сприяння розвитку міжнародної співпраці в 

сфері екологізації сільського господарства. Знідно конференції 

ООН зі сталого розвитку "Ріо+20" (2012) заходи щодо 

відновлення навколишнього природного середовища, в тому 

числі, пов'язані з розвитком сфери сільського господарства, 

мають застосовуватись на усіх рівнях управління у взаємодії із 

суспільством, державою і міжнародними організаціями. [4]. 

Для України сільське господарство є однією з базових 

галузей господарювання, що може задовольнити потреби 

внутрішнього ринку та забезпечити провідні 

експортоорієнтовані позиції держави. Ефективність системних 

перетворень у сфері екологізації сільськогосподарського 

виробництва значною мірою залежить від створення 

економічного механізму, який стимулюватиме екологізацію 

виробничих процесів у сільському господарстві та 

обмежуватиме шкідливе для навколишнього природного 

середовища виробництво.  
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ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО 

 

Видатки бюджету відіграють провідну роль у 

фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного 

розвитку суспільства. За допомогою видатків з бюджету 

держава має можливість стимулювати і розвиток сільського 

господарства. [1] Зараз сільське господарство є однієї з 

провідних галузей економіки України та відіграє важливу роль в  

міжнародній спеціалізації нашої країни. 

Дані щодо видатків з державного бюджету на сільське 

господарство наведено в табл.1 [2].  

Таблиця 1 

Динаміка видатків з державного бюджету на сільське 

господарство, грн 
Рік Видатки 

2017 10 523 636 241,74 

2016 4 075 322 332,56 

2015 4 143 725 303,27 

2014 4 658 255 637,06 

2013 4 707 070 430,15 

Джерело: дані офіційного сайту казначейства України 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623190
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За даними  Державної казначейства України (табл.1) 

можна побачити що видатки з державного бюджету на сільське 

господарство протягом 2013-2016 рр. постійно зменшувались. У 

2016 році порівняно з 2013 роком фінансування зменшилось на 

13,42% (або на 631 748 097,59 грн.).  

Для кращої наочності дані з таблиці проілюстровано на 

рис.1. 

У 2017 році спостерігається різке зростання видатків на 

сільське господарство 158,23%. Це зумовлено Законом про 

державний бюджет на 2017 рік, що сформував нову політику 

державної підтримки сільського господарства.  [3] 

 

 

Рис.1. Динаміка видатків з державного бюджету на 

сільське господарство, грн 

Дані щодо рентабельності операційної діяльності 

великих та середніх підприємств за сільським господарством 

протягом 2013-2017 рр. наведено в табл.2.  

Проаналізувавши табл.2 можна зробити такі висновки 

щодо результату від операційної діяльності: результат зростав 

до 2015 року, починаючи с 2016 року було незначне зменшення 

(14,09% відносно попереднього року), а у 2017 році різкий спад 

(99,51 % відносно попереднього року). 
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Таблиця 2 

Рентабельність операційної діяльності середніх 

підприємств за сільським господарством протягом 2013-2017 

рр.., млн. грн 

Рік 

Результат від 

операційної 

діяльності 

Витрати 

операційної 

діяльності 

Рівень 

рентабельності 

(збитковості), % 

2017 542,5 14321,6 3,8 

2016 109638,7 338045,6 32,4 

2015 127615,2 306387,0 41,7 

2014 43724,8 212417,0 20,6 

2013 19507,4 172904,8 11,3 

Джерело: дані офіційного сайту Державної статистичної служби України  

 

Різкий спад у 2017 році був наслідком найменшого 

обсягу видатків з державного бюджету на сільське 

господарство. Коефіцієнт кореляції між результатом від 

операційної діяльності та видатками з державного бюджету на 

сільське господарство становить (-0,6749). Отже, зв'язок 

зворотній та помірний.  

Подібна ситуація притаманна рівню рентабельності 

(збитковості). А коефіцієнт кореляції рентабельності та видатків 

з державного бюджету дорівнює (-0,7281). Отже, зв'язок 

зворотній та сильний. Зворотній зв'язок вказує на те, що зі 

збільшенням обсягів видатків на сільське господарство 

зменшується результат від операційної діяльності. 

Отже, можна виявити такі основні негативні тенденції: 

протягом 2013-2016 рр. спостерігалось зменшення видатків на 

сільське господарство; рівень рентабельності повинен 

збільшуватись, а останні 2 роки він зменшується; коефіцієнт 

кореляції має від’ємне значення. Однак можна помітити і певні 

позитивні тенденції: згідно з плану державного бюджету 

видатки на сільське господарство у 2018 році будуть становити 

15 млрд., що на 5 млрд. більше, ніж у 2017 році, тож 

прослідковується тенденція до зростання витрат, що сприяє 

подальшому покращенню стану сільського господарства. Та 

значне збільшення видатків на сільське господарство в останній 

проаналізований період. Це дає змогу прогнозувати покращення 

стану сільського господарства в країні в наступні роки.  

Список використаної літератури: 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ПРОЦЕСОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Автоматиза́ция ма́рке́тинга —использование специали-

зированных компьютерных программ и технических решений 

для автоматизации маркетинговых процессов предприятия. 

Основные области автоматизации — это маркетинговое 

планирование и бюджетирование, управление маркетинговыми 

активами, управление маркетинговыми кампаниями, 

взаимодействие с клиентами, управление потенциальными 

продажами, интеграция данных о клиентах и их аналитика, и 

другие аспекты маркетинга. Решения в области автоматизации 

маркетинга поставляются в составе некоторых систем по 

управлению взаимоотношениями с клиентами (CRM-систем), а 

также в виде независимых приложений — отдельных программ 

управления маркетинговыми задачами (Enterprise Marketing 

Management — EMM). В свою очередь, независимые 

приложения могут быть комплексными системами или 

предназначенными для решения частных маркетинговых задач 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/CRM
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которые  разрабатываются непосредственно под предприятие 

[1]. 

Основной статьей расходов на создание программного 

обеспечения является заработная плата разработчиков 

(исполнителей) проекта, в число которых принято включать 

инженеров-программистов, участвующих в написании кода, 

руководителей проекта и других специалистов, необходимых 

для решения специальных задач в команде. Общая 

трудоемкость, плановая численность работников и плановые 

сроки разработки программного обеспечения являются базой 

для расчета основной заработной платы разработчиков проекта.  

По данным о специфике и сложности выполняемых 

функций составляется штатное расписание группы 

специалистов-исполнителей, участвующих в разработке 

программного обеспечения, с определением образования, 

специальности, квалификации, должности и тарифного 

коэффициента. 

Разработчики программного обеспечения: 

− инженер-программист I категории (тарифный 

разряд – 14; тарифный коэффициент – 3,25; продолжительность 

участия в разработке программного средства – 100 дней); 

− инженер-программист II категории (тарифный 

разряд – 12; тарифный коэффициент – 2,84; продолжительность 

участия в разработке программного средства – 90 дней); 

− инженер – программист (тарифный разряд – 12; 

тарифный коэффициент – 2,84; продолжительность участия в 

разработке программного средства – 80 дней). 

Все полученные результаты вычислений сведены в 

таблицу 1 [2, 4]. 

Таким образом, полная себестоимость внедрения 

программного обеспечения в отдел маркетинга ОАО «Новая 

Друть» составляет 5646 руб. 

Экономический эффект у пользователя выражается в 

экономии трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 

которая в конечном итоге также через уровень затрат, цену и 

объем продаж выступает в виде роста чистого дохода или 

чистого дисконтного дохода пользователя. 
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Таблица 1  

Расчет сметы затрат и себестоимости на внедрение 

программного обеспечения в отдел маркетинга ОАО «Новая 

Друть» 

Наименование статей Сумма, (руб.) 

Основная заработная плата 1235 

Дополнительная заработная плата 185 

Отчисления в фонд социальной защиты 

населения 
483 

Налог на обязательное страхование 7 

Расходы на материалы  37 

Расходы на оплату машинного времени  542 

Расходы на научные командировки  371 

Прочие затраты  2471 

Накладные расходы  1235 

Сумма расходов по всем статьям сметы  4343 

Затраты на освоение 434 

Затраты на сопровождение 8687 

Полная себестоимость 5646 

2

  

Исходные данные для расчета экономического эффекта у 

пользователя модуля 

Показатели 

Значение показателя 

базовый 

вариант 
новый вариант 

Капитальные вложения, включая стоимость 

услуг по сопровождению и адаптации 

программной системы 

- 5,65 

Среднемесячная заработная плата одного 

программиста 
440,3 440,3 

Коэффициент начислений на зарплату 1,3 1,3 

Среднемесячное количество рабочих дней 21 21 

Количество типовых задач, решаемых за год 1800 1800 

Объем выполняемых работ 1800 1800 

Средняя трудоемкость работ в расчете на 1 

задачу 
3 0,2 

 Количество часов работы в день 8 8 

   
В результате применения нового программного средства, 

при помощи которого будет создаваться необходимая для 

работы база данных в отделе маркетинга ОАО «Новая Друть»  

понесет значительные капитальные затраты на приобретение и 
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освоение программного средства, доукомплектования ЭВМ 

новыми техническими средствами и пополнение оборотных 

средств.  

Рассмотрим исходные данные для расчета 

экономического эффекта в таблице 2 [3]. 

Экономия затрат на заработную плату при использовании 

нового программного средства в расчете на объем выполненных 

работ составит: Сз=7,4*1800=13320 руб. 

Экономия за счет сокращения простоев сервиса у нас 

равняется нулю, т. к. процесс ранее не был автоматизирован 

полностью и многие операции велись вручную. 

Экономия с учетом начисления на 

зарплату: Сн=13320*1,3=17316 руб. 

Общая готовая экономия текущих затрат, связанных с 

использованием нового программного обеспечения составит: 

Со=17316+0=17316 руб. 

Внедрение нового программного обеспечения позволит 

пользователю сэкономить на текущих затратах, т.е. практически 

получить на эту сумму дополнительную прибыль. Для 

пользователя в качестве экономического эффекта выступает 

лишь чистая прибыль – дополнительная прибыль, остающаяся в 

его распоряжении, которая составит [5]: 

Пч = 17316 + (17316*24/100) = 21471,84 руб. 

Таким образом, реализация проекта программного 

обеспечения позволит снизить трудоемкость решения задач. Все 

затраты окупятся в первый год эксплуатации программного 

обеспечения, что дает возможность утверждать об 

эффективности предложенной автоматизированной системы 

обработки данных для отдела маркетинга. Экономический 

эффект составит 21,5 тыс руб. 
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СОЦІАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ 

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

У Стратегії розвитку аграрного сектора економіки на 

період до 2020 року зазначено, що принципами розвитку 

аграрного сектора у сфері організації аграрного виробництва є 

збалансованість його розвитку за економічними, соціальними та 

екологічними критеріями. При цьому мета Стратегії – створення 

організаційно-економічних умов з метою ефективного розвитку 

аграрного сектора шляхом забезпечення єдності економічних, 

соціальних та екологічних інтересів суспільства для стабільного 

забезпечення населення якісною, безпечною, доступною 

вітчизняною сільськогосподарською продукцією та 

промисловості сільськогосподарською сировиною. Однією із 

стратегічних цілей розвитку аграрного сектора, визначених у 

Стратегії, є сприяння розвитку сільських населених пунктів та 

формування середнього класу на селі шляхом забезпечення 

зайнятості сільського населення та підвищення рівня доходів. 

Це доводить важливість соціальної складової розвитку 

аграрного сектора економіки України.[1] 

Соціальні детермінанти розвитку аграрних підприємств, 

формування наукових основ сталого розвитку знайшли 

відображення в працях відомих учених- економістів: О. 

Балацького, В. Вернадського, Б. Данилишина, М. Долішнього, 

С. Дорогунцова, Г. Іваницької, О. Кашенко, Л. Мельника, Є. 

Мішеніна, В. Паламарчука, С. Подолинського, Ю. 

Лопатинський, С. Тодорюк та ін. 



154 
 

 Основними соціальними детермінантами розвитку 

сільського господарства України є рівень зайнятості в 

сільському господарстві, середня заробітна плата та 

продуктивність праці. Перейдемо до дослідження першого 

показника,  а саме до зайнятості населення в сфері сільського 

господарства. 

 
Рис.1. Чисельність зайнятих осіб в сільському 

господарстві за 2012-2016 рр., тис.осіб 

 

Найбільша кількість населення зайнятого в сільському 

господарстві, була зафіксована у 2013 році. За досліджуваний 

період рівень показника коливався в межах від 2866,5 тис. осіб 

до 3389,0 тис. осіб. Незважаючи на зростання чисельності 

працівників аграрного сектора у 2012-2013 роках ми 

спостерігаємо значний спад в 2014-2016 роках, що може 

вплинути на значне зменшення економічних показників 

сільського господарства України [2]. 

Як зазначалося, однією зі стратегічних цілей розвитку 

аграрного сектора, визначених у Стратегії розвитку аграрного 

сектора економіки на період до 2020 року, є підвищення рівня 

доходів зайнятих у аграрному секторі України. Одним із 

цільових орієнтирів реалізації Стратегії є зростання розміру 

середньомісячної заробітної плати працівників сільського 

господарства до середнього за галузями економіки. Тож 

дослідимо динаміку заробітної плати працівників сільського 

господарства та в цілому по Україні.[1] 

 

Таблиця 1 

Середньомісячна заробітна плата працівників по Україні, 

грн. 
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Роки 2012 2013 2014 2015 2016 

Сільське господарство 2024 2269 2476 3140 3916 

Середній показник по 

Україні 
3041 3282 3480 4195 5183 

 

Проаналізувавши таблицю 1, бачимо позитивну 

тенденцію до зростання рівня заробітної плати працівників 

сільського господарства та скорочення розриву між заробітною 

платою в сільському господарстві та в середньому по Україні (за 

усіма секторами національної економіки). Так, з 2012 до 2016 

року заробітна плата в сільському господарстві у номінальному 

вимірі зросла на 184,63%, при цьому середній показник 

заробітної плати по Україні в цілому збільшився лише на 

133,6% [2]. 

Таблиця 2 

Продуктивність праці в сільськогосподарських 

підприємствах 

 Роки 2012 2013 2014 2015 2016 

Сільське 

господарство  

159679,0 201216,9 227753,4 223309,9 275317,8 

у тому числі:      

рослинництво 155543,8 202220,5 228884,7 218768,0 270863,2 

тваринництво 171798,3 198185,6 224105,1 237990,0 292511,2 

 

Одним з пояснень цього, на нашу думку, є формування 

та розвиток нових організаційно-правових форм й умов 

господарювання, початок використання новітніх технологій і 

досягнень науки та техніки, ріст рівня заробітної плати як 

мотивації до підвищення продуктивності праці та позитивні 

ефекти реформування аграрного сектора економіки України в 

цілому. Найвищий рівень показника зафіксований у 2016 році, 

у якому продуктивність праці зросла на 72,42% за рівень 

відповідного показника у 2012 році. Це позитивна тенденція, 

яка створює переваги як для працівників та власників 

сільськогосподарських підприємств, так і для вітчизняного 

аграрного сектора в цілому з огляду на його вагомість і 

перспективність. Проте, абсолютні значення продуктивності 

праці у вітчизняному аграрному секторі програють як іншим 
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секторам економіки України, так і зарубіжним аграрним 

підприємствам [2]. 

Отже можна спостерігати зменшення кількості зайнятих 

осіб в сільському господарстві. Це зумовлено меншою 

заробітною платою порівняно із середнім показником по 

Україні. Проте спостерігаємо збільшення продуктивності праці, 

що зумовлене використанням нових технологій і досягнень 

науки і техніки. 
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ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРА 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Україна з давніх часів відома своїми родючими 

чорноземами, вирощуванням зернових та олійних культур і 

тваринництвом. Однак останніми роками аграрний сектор 

країни занепадає, українських інвесторів не достатньо 

приваблює дана галузь. Відповідна тенденція відбувається, в 

першу чергу, через те, що підприємці не в змозі: в повній мірі 

правильно оцінити потенціал аграрного сектору через 

недосконалість існуючих механізмів його ідентифікації, а також 

ефективно здійснювати менеджмент потенціалу, за умов 

нестабільної економічної та політичної ситуації країни. Разом з 

тим, налагодження взаємозв’язку між всіма стейкхолдерами 
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аграрного сектору прияло б зростанню власних прибутків та 

валового внутрішнього продукту держави в цілому.   

Дослідженню сутності та механізмів оцінювання 

потенціалу аграрного сектору економіки України присвячено 

достатню кількість наукових робіт. Проте існує потреба у 

вдосконаленні механізму для ефективного управління 

потенціалом, створенні нового бачення щодо оцінювання 

потенціалу аграрного сектора економіки країни для більш 

повної інформації та залучення на цій основі значних інвестицій 

в галузь, враховуючи мінливі ринкові умови сучасного 

господарювання. 

Безперечно, аграрний сектор економіки України (сільське 

господарство, харчова та переробна промисловість) є 

важливою складовою національної економіки та формує основні 

засади збереження незалежності та гарантує продовольчу 

безпеку держави. Крім того, є одним з основних 

бюджетоутворюючих секторів національної економіки та займає 

друге місце серед секторів економіки у товарній структурі 

експорту. Основні товарні групи аграрного експорту у 2017 р. з 

України включають: зернові культури 40% (близько 26% 

зернових становить кукурудза і 14 % пшениця), насіння олійних 

рослин 10%, жири та олії тваринного або рослинного 

походження 24 %, готові харчові продукти 20 %, молоко та 

молочні продукти, яйця птиці, натуральний мед 6 % (за даними 

Державної служби статистики України) [1]. 

Виникають відразу запитання: що привело до такого 

відсоткового співвідношення товарів в аграрному середовищі, 

чому одні товарні групи займають більшу частку в експорті, а 

іншу меншу, чому більшу увагу підприємці зосереджують на 

зернових культурах, а меншу на виготовленні молочної 

продукції? Щоб дати відповіді на ці запитання необхідно 

оцінити потенціал аграрного сектору, а більш детально можна - 

це буде зробити за допомогою оновленого механізму 

оцінювання потенціалу. 

В ході дослідження, ми визначили сутність дефініції 

«потенціал» – це всі наявні ресурси та динамічні можливості, 

що використовує держава або підприємство для досягнення 

поставлених цілей. В аграрному секторі потенціал держави 



158 
 

складається з ресурсів - земля і природно – кліматичні умови та 

можливостей, що проявлятимуться через ведення господарської 

діяльності аграрних підприємств. Чим кращі умови створює 

уряд для розвитку таких можливостей, тим швидше вони 

розвиваються та збільшується їх частка на ринку і відповідно 

конкурентоспроможність аграрного сектору країни зростає, що 

відображується в її експортній позиції.  

Однак, при оцінюванні можливостей держави, що 

проявляються в діяльності аграрних суб’єктів господарювання, 

варто знову ж таки оцінити ресурси (земельні, матеріально-

технічні, трудові, фінансові тощо) та можливості (інновації, 

кваліфікація персоналу, здатності тощо) підприємств. 

В ході дослідження, ми сформували своє бачення, щодо 

оцінювання потенціалу аграрного сектору за допомогою 

ієрархічного підходу (рис. 1.), який проявляється на 

регіональному та локальному рівнях.  

 
Оцінювання потенціалу аграрного сектору економіки 

України, на нашу думку, потрібно проводити комплексно для 

більш точного результату та повної картини, а саме: оцінити 

спочатку регіони країни за найвищим потенціалом аграрного 

сектору (використовуючи при цьому метод експертних оцінок), 
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з’ясувавши які товарні групи переважають та завдяки чому, а 

потім з даного регіону оцінюємо аграрні підприємства з 

найбільшою часткою на ринку (використовуючи при цьому 

матрицю Бостонської консалтингової групи або карту 

стратегічних груп конкурентів) і вже тоді, коли з’ясуємо 

найбільш конкурентоспроможну фірму - оцінюємо її ресурси та 

можливості методами витратного чи порівняльного підходів за 

допомогою кількісних та якісних показників [2; 3]. 

Отже, запропонований ієрархічний підхід щодо 

оцінювання потенціалу аграрного сектору економіки України, 

який базується на регіональному та локальному рівнях, є ще й 

комплексним, оскільки включає в себе різні методики 

оцінювання, враховуючі також і стратегічний вектор. Підхід 

дозволяє отримати всім стейкхолдерам детальну та повну 

інформацію, щодо вартості та наявності потенціалу як окремого 

суб’єкта ринку, так і країни в цілому та ефективно управляти 

ним, враховуючи фактори впливу, виявляти, хто є лідером, а хто 

аутсайдером та прийняти зважені управлінські рішення, що в 

свою чергу, зумовить зростання економіки країни. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Вагоме мiсце в аграрнiй економічній науцi займає 

проблема формування механiзму економiчного забезпечення 

розвитку аграрної сфери економiки країни в контекстi 

раціонального використання та відтворення природних ресурсів 

аграрної сфери.  
Концепція сталого розвитку передбачає певні обмеження в 

експлуатації природних ресурсів, але ці обмеження є відносні і 

пов'язані із сучасним рівнем техніки і соціальної організації, а також із 

здатністю біосфери справлятися з наслідками людської діяльності. 

Сталий розвиток аграрної сфери – це процес оптимізації рівня 

аграрного виробництва, збереження та відновлення якісних параметрів 

аграрного навколишнього середовища та покращення показників 

соціального статусу сільського населення за умов зміцнення 

продовольчої та екологічної безпеки держави. Поняття сталого 

розвитку аграрного сектору нерозривно пов'язано із зростанням таких 

чинників, як: виробництво продуктів харчування, раціональне 

використанням економічних та інтелектуальних ресурсів, підвищення 

якості життя сільського населення, збалансоване використанням 

природних ресурсів [1]. 

Існує взаємозв’язок між сталим розвитком аграрної сфери і 

конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств. В 

аграрному секторі будь-які нові товари, технології, методи і 

механізми, які необхідні для того, щоб галузь та її суб’єкти 

господарювання були конкурентоспроможними є реальними засобами 

підвищення екологічної стійкості навколишнього середовища. В 

системі сталого розвитку аграрної сфери і сільськогосподарських 

підприємств центральним питанням є раціональне використання 

природних ресурсів, яке забезпечується використанням техніко-

технологічних, організаційно-управлінських та фінансово-економічних, 

механізмів. 

Сталий розвиток аграрного сектора варто розглядати як 

здатність суб’єктів господарювання безперервно та динамічно 

підтримувати раціональну пропорційність між чинниками відтворення 

та необхідні темпи його розвитку в умовах невизначеності та 

мінливості зовнішнього середовища з метою постійного задоволення 

потреб населення у продуктах харчування і товарах народного 
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споживання, що виробляються з сільськогосподарської сировини як в 

теперішньому часі, так і в майбутньому, враховуючи при цьому 

відповідальність щодо створення необхідних соціальних умов і 

попередження забруднення навколишнього середовища. [2]. З метою 

раціонального використання забезпечувальних механізмів сталого 

розвитку необхідно проводити оцінку впливу факторів на навколишнє 

середовище, тобто здійснювати процедуру врахування екологічного 

фактора на ранньому етапі прийняття господарських та управлінських 

рішень з метою зведення до мінімуму значної шкідливої дії останніх 

на компоненти навколишнього середовища. 

Сталий розвиток аграрного сектора економіки базується на 

економічному, екологічному та соціальному розвитку та 

забезпечується відповідними механізмами. Основними складовими 

механізмів економічного розвитку є: дотримання економічних законів 

розвитку; збалансований розвиток виробничого потенціалу; 

оптимізація виробничих і розподільних відносин. Механізми 

екологічного розвитку включають: дотримання природних законів 

розвитку; використання ресурсозберігаючих технологій; забезпечення 

безвідходного виробництва. Механізми соціального розвитку 

вирішують питання: всебічного розвитку людського капіталу; повної 

зайнятості і солідарної відповідальності; високого рівня добробуту і 

якості життя. 

Отже, на шляху до сталого розвитку аграрного сектору, 

ґрунтуючись на трьох складових (економічної, екологічної та 

соціальної), є необхідність досягнення балансу між соціальними, 

екологічними затратами при економічно вигідній господарській 

діяльності. Зокрема, соціальні затрати спрямовані на досягнення 

певних матеріальних і нематеріальних благ. Екологічні затрати мають 

на меті недопущення забруднення навколишнього середовища та 

сприяють переходу від невідновлювальних до відновлювальних 

ресурсів, запровадження технологічних процесів, які б мали 

мінімальний негативний вплив на довкілля. 

Визначальну роль у формуванні сталого розвитку аграрного 

сектора відіграють такі зовнішні фактори: доступність ресурсів; 

конкурентне середовище; розвиненість внутрішнього попиту; державна 

підтримка; масштаби та розвиненість ринків збуту; інституційне 

середовище; державна науково-технічна політика; інвестиційний клімат; 

цінова і податкова політика; природні умови; стан навколишнього 

середовища та природних ресурсів; коопераційно-інтеграційні зв'язки в 

агропродовольчій системі; соціальний розвиток села; 

зовнішньоекономічні умови. Дана група факторів є однією із 

найважливіших умов функціонування аграрного сектора, зокрема тому, 
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що прямо впливає на ефективність діяльності суб’єктів господарської 

діяльності та регулює внутрішні чинники, стимулюючи або стримуючи 

їх. 

Практична реалізація концепції сталого розвитку аграрного 

сектора потребує визначення пріоритетів, котрі б враховували економічні 

інтереси з позицій соціальної та екологічної відповідальності суб’єктів 

господарської діяльності.  

Проведений аналіз дозволяє зробити висновки, що сталий 

розвиток досягається, якщо протягом тривалого часу забезпечується в 

єдності та взаємодії відтворення виробничого потенціалу, людських 

ресурсів та природного середовища. Вирішальну роль у сталості 

аграрного сектора та його окремих галузей є врахування та коригування 

впливів зовнішніх та внутрішніх факторів. Особливо це стосується 

аграрного сектора економіки, безпосередньо пов’язаного із 

використанням природних ресурсів. 

Сталий розвиток аграрного сектора економіки базується на 

економічному, екологічному і соціальному розвитку і забезпечується 

відповідними механізмами. Основними складовими механізмів 

економічного розвитку є: дотримання економічних законів розвитку; 

збалансований розвиток виробничого потенціалу; оптимізація 

виробничих і розподільних відносин. Механізми екологічного 

розвитку включають: дотримання природних законів розвитку; 

використання ресурсозберігаючих технологій; забезпечення 

безвідходного виробництва. Механізми соціального розвитку 

вирішують питання: всебічного розвитку людського капіталу; повної 

зайнятості і солідарної відповідальності; високого рівня добробуту і 

якості життя. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА В УКРАЇНІ 

 

Забезпечуючи стабільне постачання населення країни 

хлібом та хлібобулочними виробами, а також сировиною для 

промислової переробки та кормами для галузі тваринництва, у 

реаліях сучасності зерновиробництво є одним з 

найефективніших стратегічних напрямків національної 

економіки. Саме зерно і продукти його переробки є потужною 

основою не тільки продовольчої, а й національної безпеки 

країни. Сприятливі природно-кліматичні умови, значний 

ресурсний потенціал, зручне географічне розташування, 

розвинена система логістики та інфраструктури, і, 

найголовніше, високопродуктивні родючі ґрунти України в 

комплексі створюють передумови і є запорукою для отримання 

стабільних врожаїв високоякісного, головним чином, 

продовольчого зерна. При цьому висока урожайність зерна у 

повному обсязі задовольняє внутрішні потреби населення, 

забезпечує продовольчу безпеку та формує високий експортний 

потенціал держави. Подальший успішний розвиток сектору 

зернового виробництва потребує досконалої економічної 

оцінки, перегляду техніко-технологічних, організаційно-

економічних та ринкових умов функціонування усієї галузі. Цей 

факт і спонукає науковців на численні дослідження проблеми 

забезпечення ефективного вирощування зернових. З огляду на 

зазначене є і залишатиметься актуальним питання підвищення 

ефективності виробництва зерна. 

Виробництво зерна посідає чільне місце серед інших 

напрямів галузі рослинництва, адже воно є безперечною умовою 

існування людства, а також визначає соціально-економічне 

становище країни на світовій арені [1]. Основу продовольчої 
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безпеки країни становить саме зернове господарство. Воно є 

стратегічною та однією з найбільш ефективних галузей 

національної економіки. Сприятливий клімат, високоякісні 

характеристики складу ґрунту, помірна кількість опадів – усі ці 

фактори сприяють вирощуванню зернових культур, при цьому 

отримуючи якісне продовольче та фуражне зерно у таких 

обсягах, які здатні забезпечити внутрішні потреби та 

сформувати високі експортні можливості. 

Ефективність виробництва як економічна категорія 

відображає дію об’єктивних економічних законів, яка 

виявляється в результативності виробництва [2]. Саме 

ефективність відображає залежність кінцевого результату від 

використання відповідних засобів виробництва та кількості 

затраченої живої праці. Основним показником оцінки 

економічної ефективності у сільськогосподарському 

виробництві є зростання виробництва продукції при найменших 

витратах живої та уречевленої праці, а також раціональному 

використанні усіх наявних ресурсів (трудових, матеріальних, 

фінансових, земельних). Кінцевим очікуваним результатом тут є 

обсяг валової продукції без спожитих засобів виробництва 

(амортизаційних відрахувань, вартості насіння тощо). 

Рівень розвитку виробництва зернового господарства 

визначається, насамперед, динамікою таких показників, як склад 

та структура посівних площ, обсяги валових зборів та рівень 

урожайності. 

В сільськогосподарських підприємствах України 

останнім часом спостерігається тенденція до поступового 

зростання валового збору та урожайності при майже незмінних 

посівних площах відведених у сільськогосподарських 

підприємствах під дану культуру. Так, у 2016 році валовий збір 

становив 66,088 млн. т, що на 29,56 % більше ніж у 1990 році та 

на 17,01 % більше за рівень середнього показника 2010-

2016 років, урожайність, у свою чергу, збільшилась відповідно 

на 31,34 % та 21,36 %. В цілому за результатами проведених 

розрахунків щорічний приріст урожайності становить близько 

двох центнерів з гектара, а стабільне нарощування обсягів 

виробництва продукції, головним чином, відбувається за 

рахунок підвищення саме рівня урожайності. 
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Аналізуючи динаміку показників економічної 

ефективності виробництва зернових культур відмітимо 

зростання рівня рентабельності у 2016 році порівняно з 

2008 роком на 21,4 в.п. та порівняно з середнім показником на 

17,0 в.п. Такі результати обумовлені більш високою динамікою 

зростання цін реалізації у порівнянні із собівартістю. При цьому 

за досліджуваний період прибуток зріс більш ніж у 5 разів і 

становив у 2016 році 13874,1 млн. грн. 

Підвищення економічної ефективності сільського 

господарства загалом передбачає збільшення виробництва і 

покращення якості сільськогосподарської продукції за умови 

одночасного зменшення затрат праці і матеріальних засобів на 

одиницю продукції. Ця проблема нерозривно пов’язана з 

подальшою всебічною інтенсифікацією сільськогосподарського 

виробництва, в процесі якої вона і знаходить своє вирішення [5]. 

Підвищення економічної ефективності виробництва 

зернових культур – це, з одного боку, максимальне збільшення 

виробництва продукції, а з іншого – систематична боротьба за 

економію. Чим більше вироблятиметься продукції і менше 

витрачатиметься ресурсів на її одержання, тим ефективніше 

буде виробництво і більше сума прибутку в господарстві [6]. 

Отже, підводячи підсумок зазначимо, що основними 

напрямками забезпечення економічної ефективності 

виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах 

мають бути: невідкладне системне вирішення проблеми 

удосконалення землекористування з метою зниження рівня 

розораності та забезпечення раціоналізації використання землі; 

встановлення та суворе дотримання науково обґрунтованих 

сівозмін; використання інноваційних агротехнологій; 

застосування найсучасніших більш продуктивних зразків 

техніки; застосування податкового стимулювання аграріїв; 

широке використання агрострахування тощо. 
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Аграрний сектор з його інфраструктурою є одним з 

ключових в національній економіці, адже він забезпечує країні 

продовольчу, частково економічну, екологічну і енергетичну 

незалежність, сприяє розвитку споріднених за технологією 

галузей, є підґрунтям розвитку сільських територій. 

Вітчизняний аграрний сектор має великий виробничий 

потенціал, який перевищує потреби вітчизняного ринку, він є 

складовою, що може стати рушійною силою розвитку 

української економіки та її інтеграції в європейський 

економічний простір, сприяти пришвидшенню динаміки 

зростання доходів населення, яке задіяне в аграрному секторі, а 

також створити мультиплікативний ефект по зростанню 

можливостей інших галузей України. 

У сучасних концепціях підприємництва та стратегічного 

управління все частіше став виокремлюватися термін «бізнес-

модель». Оскільки вчення про цю категорію було сформовано 

не так давно, на даний момент не існує єдиного підходу до 

визначення, методології побудови та діагностики бізнес-моделі. 

Проте, для сучасних підприємств, бізнес-модель є джерелом 

формування та шляхом забезпечення конкурентних переваг, 

саме тому формування наукової бази з трактування категорії 

«бізнес-модель», методології її створення та діагностики є 

надзвичайно актуальною темою. 

Не зважаючи на зростаючий інтерес до теми, єдиного 

підходу до трактування категорії «бізнес-модель» сьогодні не 

існує. Різні вчені трактують це поняття по-різному, в залежності 

від сфери застосування та власного бачення. Узагальнюючи та 

аналізуючи визначення, що надаються різними авторами, можна 

зазначити, що бізнес-модель – це логічне відображення того, як 

компанія функціонує на всіх своїх рівнях, які використовує для 

цього ресурси, яким чином задовольняє свої внутрішні потреби 

та потреби стейкхолдерів, і, що найголовніше, – яку ціннісну 

пропозицію надає своїм клієнтам. 

Після створення та запуску в дію бізнес-моделі, важливим 

етапом є діагностика та оцінювання ефективності, які полягають 

у всебічному та комплексному її аналізі за допомогою 

монетарних та немонетарних методів. Дієвим та доволі 
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актуальним інструментом бізнес-моделювання є так званий 

«шаблон» або «канва» бізнес-моделі, що розроблений 

Олександром Остервальдером у співавторстві з Івом Пінье. За 

допомогою цієї методики буде проведений аналіз бізнес-моделі 

ПАТ «Миронівський хлібопродукт». 

ПАТ «Миронівський хлібопродукт» – українська 

компанія, що є одним із лідерів серед агропромислових 

підприємств України. Розглянемо її бізнес-модель по блокам, а 

також надамо пропозиції щодо її покращення за канвою 

О. Остервальдера. 

1) Споживчі сегменти. Підприємство працює у класичних 

напрямках В2С і В2В, тобто споживачами є фізичні й юридичні 

особи. Найбільший сегмент споживачів знаходиться саме на 

внутрішньому ринку, хоча частка експорту залишається на 

високому рівні. Задля покращення даного блоку варто 

поглибити співпрацю на ринку В2В. Пріоритетним варіантом 

має стати співпраця з іноземними юрособами щодо відкриття 

нових дистрибуційних складів. 

2) Ціннісна пропозиція. Головними цінностями компанії є 

відомий у багатьох країнах світу бренд, висока якість продукції, 

екологічність, відкритість роботи всього холдингу для 

моніторингу, адаптивність до змін. Цей блок покращити доволі 

важко, адже він вже знаходиться на високому рівні. 

Пропозицією може бути зробити більший акцент на підвищенні 

пізнаванності бренду, новаторськими щодо екологічності 

підходами до виробництва, створення цінності не лише своїм 

клієнтам, а й персоналу підприємства з метою підвищення 

продуктивності праці за рахунок мотивації. 

3) Канали збуту. Основний канал збуту – це вітчизняний 

ринок. Також продукція експортується до 17 країн ЄС, до країн 

СНД та Близького Сходу. Дистрибуція ведеться через 

замовлення, тобто доставляється споживачу. Підприємство 

також приймає участь у тендерах. Можливим є поглиблення e-

commerce, за рахунок створення додатку типу marketplace 

(додаток, щодо отримання клієнтами інформації про продукт, з 

відповідними рейтингами та відгуками, і можливістю 

замовлення). 
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4) Відносини з клієнтами. Для підтримки відносин з 

клієнтами існує гаряча лінія та контактні електронні пошти. 

Пропозицією покращення є запуску онлайн-консультації, 

оскільки такий вид комунікації є найзручнішим на сьогодні. 

5) Потоки надходження доходів. Доходи від продажу: 

кормів, олії, курятини, продуктів швидкого харчування, 

яловичини тощо. Від франчайзингової діяльності. Збільшення 

кількості потоків надходження доходів можна зробити за 

рахунок створення та експорту у ЄС «аероферм». На 

внутрішньому ринку це не буде користуватися попитом, а от у 

ЄС, де наявна проблема з площами, буде актуально. 

6) Ключові ресурси. Повний доступ до сировини, земля (з 

вигідним географічним положенням), технології, 

кваліфікований персонал. Оскільки в сучасних умовах доступ до 

сировини отримати, як правило, не важко, то на передній план 

виходить людський ресурс. Великі підприємства аграрної галузі 

дуже залежать від автоматизації виробничих процесів, тому 

потрібне відповідне програмне забезпечення (precision 

agriculture and predictive data analytics, smart irrigation…), і люди, 

що зможуть його обслуговувати та підлаштовувати під сучасні 

тенденції. 

7) Ключові види діяльності. Рослинництво, виробництво 

кормів та олії, птахівництво, виробництво біогазу, 

м’ясопереробка, франчайзинг, благодійність. Так як 

підприємство прагне енергетичної незалежності, то збільшення 

інвестицій у виробництво та реалізацію біогазу буде дуже 

доцільним. Також компанія може продавати технології іншим 

фірмам. 

8) Ключові партнери: ТОВ «Агрокультура», Воронеж 

Агро Холдинг та інші юридичні особи; науково-дослідні 

інститути тощо. Наразі компанія має достатню кількість 

партнерів, але в умовах євроінтеграції України ці зв'язки можна 

поглибити шляхом співпраці з європейськими університетами 

аграрного спрямування, що в результаті підвищить репутацію 

компанії на світовому ринку. Також можливим є інвестування у 

старт-апи відповідної спеціалізації, що, в свою чергу, допоможе 

як реалізаторам ідеї, так і можливому її впровадженню на 

самому підприємстві. 
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9) Структура витрат: на транспортування, маркетинг, 

сплату податків, виплата дивідендів, інновації, заробітну плату, 

виготовлення продукції тощо. Доцільним напрямком буде 

проведення глибокої реструктуризації єврооблігацій компанії, 

що зменшить вплив валютного курсу, який не є вигідним для 

компанії. Також можливим є впровадження кайдзен-костінгу, 

задля мінімізації витрат на місцях. Для внутрішнього аудиту 

доцільним буде використання АВС-калькулювання, що за 

великої кількості видів діяльності є доцільнішим за стандартний 

метод калькуляції собівартості. 

Отже, можна дійти висновку, що ПАТ «Миронівський 

хлібопродукт» має вертикально-інтегровану бізнес-модель 

виробника, що працює у напрямах В2С і В2В. Результати 

діяльності компанії показують, що бізнес-модель діє ефективно, 

але при цьому все є, що покращувати у майбутньому. 
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Компанія «Данон» розповсюдила по всьому світу такий 

продукт як йогурт, хоча на початку ХХ ст. більшість людей 

навіть не знали про його існування. Компанію з виробництва 

йогурту заснував Ісаак Красу, який жив у Греції і з дитинства 

добре знав про цей продукт, адже там йогурт продавався прямо   

на вулицях. Ідея виникла, коли Красу ознайомився з гіпотезою 

видатного українського біолога Іллі Мечникова. Вчений вивчав 

вплив болгарської палички, що міститься в йогурті, на організм 

людини і дійшов висновку, що вона добре впливає на травлення 

і підвищує захисні сили організму. 

Організаційна структура управління - це впорядкована 

сукупність взаємопов'язаних елементів, що знаходяться між собою 

у стійких взаємостосунках, які забезпечують їх функціонування і 

розвиток як єдиного цілого. В межах структури управління 

проходить управлінський процес (рух інформації і прийняття 

управлінських рішень), між учасниками якого розподілені 

завдання і функції управління, і відповідно - права і 

відповідальність за їх виконання. Організаційно-виробнича 

структура «Danon» - лінійно - функціональна, заснована на так 

званому шахтному принципі побудови і спеціалізації 

управлінського процесу у залежність від обов’язків, покладених 

на заступників керівника - функціональних керівників.Усі 

ділянки заводу «Danon» виведені у місті Херсоні в пряме 

підпорядкування директору задля забезпечення найбільшої 

продуктивності його роботи.  

Структура управління компанії максимально скорочена 

для ефективної координації схожих за напрямами діяльності 

підрозділів. Управлінням підприємства у цілому займається 

генеральний директор. У його підпорядкуванні питання 

стратегічного характеру. Заступник генерального директора 

підпорядковується безпосередньо генеральному директору і  

управляє діяльністю заводу на оперативному рівні. Також у його 

підпорядкуванні питання руху фінансових потоків.  

Завданнями відділу бухгалтерії є: формування повної і 

достовірної інформації про господарські процеси і результати 

діяльності «Danon»; забезпечення контролю над наявністю і 

рухом коштів та раціональним використанням грошових 
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ресурсів; своєчасне попередження негативних явищ в 

господарсько-фінансовій діяльності. 

Основними завданнями технічного відділу є: 

координація та спрямування діяльності виробничих підрозділів 

підприємства, керівництво за поточним і перспективним 

плануванням технічного розвитку підприємства його 

виробничої бази; розроблення технічних завдань на 

проектування теплотехнічного обладнання, індивідуальних 

теплових пунктів, теплових мереж, джерел теплової енергії. 

Технічний відділ приймає участь у розробці та впровадженні 

ресурсозберігаючих технологій, прогресивних норм витрат 

палива, електроенергії, матеріалів та сировини, запровадженні 

передового досвіду та новітніх технологій на підприємстві, 

планів проведення ремонтних робіт, реконструкцій та 

модернізацій; здійснення контролю за використанням паливно-

енергетичних ресурсів (паливо, електроенергія, вода) та 

розрахунок з енергопостачальними підприємствами; займається 

здійсненням контролю за виробництвом теплової та електричної 

енергії; ведення технічних, виробничих питань та питань 

загального характеру на підприємстві; здійснює контроль, 

оформляє та поновлює дозволи на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;  

ведення та контроль ліцензійної діяльності, робота з органами 

центрального ліцензування. 

Завод «Danon» має  5 відділів комерційної служби 

підприємства. 

Відділ матеріально-технічного забезпечення виконує 

наступні функції: дослідження ринку сировини і матеріалів; 

пошук і вибір постачальників сировини і матеріалів; 

визначення потреби підприємства в матеріальних ресурсах; 

встановлення взаємовідносин з постачальниками сировини і 

матеріалів, підписання договорів поставки; складання плану 

закупівель матеріальних ресурсів; організація закупівель 

сировини і матеріалів, забезпечення виробництва всіма видами 

матеріальних ресурсів; вартісний аналіз заготівельної сфери.  

Комерційний відділ здійснює:  організацію пошуку 

покупців продукції, вибір покупців і встановлення з ними 
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взаємин, складання і підписання договору поставки, контроль 

виконання укладених договорів поставки.  

Відділ збуту забезпечує: планування збуту, складання 

графіків відвантаження продукції покупцям, відвантаження 

продукції, комерційну роботу по збуту товарів у власній збутовій 

мережі. 

 Відділ маркетингу виконує наступні функції: 

дослідження і прогнозування ринку збуту, просування товарів 

на ринок і реклама, стимулювання збуту, проведення цінової і 

товарної політики. організація сервісного обслуговування 

покупців, формування іміджу  фірми і фірмового стилю 

підприємства.  

Відділ зовнішньоекономічних зв'язків здійснює: висновок 

експортних і імпортних операцій, підготовку і підписання 

контрактів, проведення ділових переговорів з іноземними 

партнерами як на поставку сировини і матеріалів, так і на збут 

продукції, митне оформлення вантажів. 
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ 

ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ефективність здійснення інноваційної діяльності на 

аграрному підприємстві значною мірою залежить від наявності 

адекватного механізму формування інноваційного потенціалу. 

При цьому основним методологічним підходом до управління 
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інноваційним розвитком аграрного підприємства має бути 

поєднання заходів з удосконалення загального механізму 

управління підприємства, розробки більш ефективних методів 

управління інноваційною діяльністю, сучасних способів 

мотивації інноваційної активності персоналу, його професійного 

розвитку та мотивації інноваційної праці. 

Основним завданням механізму формування 

інноваційного потенціалу є підвищення 

конкурентоспроможності продукції і сприяння інноваційному 

розвитку підприємства. Крім того, ефективне використання 

такого механізму допомагає виконувати низку інших завдань, із-

поміж яких:  

- активізація досліджень відповідно до потреб 

виробництва;  

– налагодження системи управління і регулювання 

інноваційною діяльністю підприємства; пришвидшення 

розвитку інноваційної діяльності підприємства;  

– створення дієвого мотиваційного механізму 

стимулювання інноваційної діяльності, наукової та 

інтелектуальної праці;  

– модернізація системи професійної підготовки 

працівників відповідно до потреб підприємства.  

Механізм формування інноваційного потенціалу 

підприємства є досить складним, оскільки об’єднує основні 

елементи інноваційної системи підприємства, працює 

відповідно до певних принципів, має конкретну мету і завдання, 

які досягаються завдяки використанню притаманних йому 

методів та інструментів. Водночас, такий механізм повинен 

передбачати аналіз досліджуваного об’єкта, на основі чого 

здійснюється прогноз майбутнього рівня інноваційного 

потенціалу підприємства [1, c.205]. 

Відповідно до вищезазначеного, розглянемо механізм 

формування інноваційного потенціалу підприємства, який має 

трирівневу структуру: 

Рівень І. Формування завдань і визначення факторів 

впливу на інноваційний потенціал аграрного підприємства: 

передбачає формування завдань і визначення факторів впливу 

на рівень інноваційного потенціалу. На основі теоретичних 
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напрацювань та практичної реалізації визначено складові 

першого рівня механізму (методи, принципи, функції, 

інструменти і важелі, фактори внутрішнього і зовнішнього 

впливу, а також внутрішню підсистему інноваційного 

потенціалу), взаємодія та послідовність використання яких 

забезпечить ефективне ухвалення рішень в сфері формування 

інноваційного потенціалу підприємства. 

Рівень ІІ. Аналіз стану інноваційного потенціалу 

підприємства: здійснюється аналіз стану інноваційного 

підприємства об’єкта дослідження. Із цією метою 

запропоновано використовувати метод інтегрального 

оцінювання та моделювання, розглянутий раніше на прикладі 

реального підприємства. 

Рівень ІІІ. Оцінювання якості і розрахунок ймовірних 

ризиків інноваційного потенціалу аграрного підприємства: 

прогнозування інноваційного потенціалу, а також розрахунок 

ймовірного ризику для якості складових і окремих показників 

здійснено в три етапи.  

На першому етапі оцінюються якісні характеристики 

інноваційного потенціалу із використанням експертного методу, 

суть якого полягає в таких аспектах:  

– інноваційний потенціал підприємства розглядається у 

розрізі п’яти складових (фінансова, матеріально-технічна, 

ринкова, інформаційна і кадрова), в яких виділяються 

показники, що найповніше їх характеризують і розраховують 

значення для кожного із досліджуваних підприємства.  

– за допомогою анкетування виокремлені показники 

оцінюються експертами, в якості яких виступають фахівці 

досліджуваних підприємств;  

– за кожним показником на підставі виставлених 

бальних оцінок експертів визначаються їхні середні значення 

(оцінки експертів узгоджуються за формулами математичної 

статистики);  

– розраховується дисперсія індивідуальних бальних 

оцінок;  

– обчислюється коефіцієнт варіації, який характеризує 

якість інноваційного потенціалу підприємства та його 

складових.  
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У випадку, якщо якісні характеристики інноваційного 

потенціалу дають підприємству можливість здійснювати 

інноваційну діяльність, слід переходити до другого етапу – 

побудови регресійних моделей із метою визначення показників, 

які найбільше впливають на формування його інноваційного 

потенціалу.  

На другому етапі пропонується побудова регресійної 

моделі, що дасть можливість визначити рівень інноваційного 

потенціалу. Процес побудови регресійної моделі інноваційного 

потенціалу підприємства включає послідовне виконання таких 

дій:  

визначення показників, які характеризують основні 

складові інноваційного потенціалу підприємства;  

розрахунок визначених показників та стандартизація їх 

значень, а також обчислення середніх значень, дисперсії і 

параметрів регресії;  

побудова матриці оцінок параметрів регресії;  

розрахунок коефіцієнта детермінації і критерію 

значущості Фішера;  

побудова прогнозної моделі шляхом включення 

значущих показників.  

У результаті отримано регресійні моделі, які дають 

можливість спрогнозувати майбутнє значення рівня 

інноваційного потенціалу підприємства, а також визначити, які 

показники і складові спричиняють найбільш відчутний вплив на 

його величину.  

Третім етапом є розрахунок імовірного ризику якості 

складових інноваційного потенціалу підприємства і окремих 

його показників. 

Ефективність механізму формування інноваційного 

потенціалу підприємства залежить від багатьох інших факторів, 

які можуть виникати на підприємстві, зокрема таких, як: 

– проблеми інноваційного розвитку і незадовільні 

результати проведених науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт;  

– обмеженість ресурсів або висока їх вартість;  
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– тривалість процесу комерціалізації результатів 

інноваційної діяльності на підприємстві та погано налагоджені 

інформаційні комунікації тощо [2, c.347].  

Таким чином, запропонований механізм формування 

інноваційного потенціалу аграрного підприємства дозволить 

підвищити конкурентоспроможність підприємства за рахунок 

покращення інноваційного рівня підприємства та виробництва 

інноваційних товарів із високим рівнем якості. Поставлена мета 

досягається шляхом тісної взаємодії всіх елементів механізму на 

кожному рівні формування інноваційного потенціалу аграрного 

підприємства. 
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ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

ПІДПРИЄМСТВА АГРАРНОЇ СФЕРИ 

 
Логістичне управління в діяльності підприємства на основі 

підвищення конкурентоспроможності аграрного підприємства 

значною мірою залежить від ефективності його логістичної діяльності 

в організаційних межах суб’єкта господарювання та у процесах між 

суб’єктної взаємодії з партнерами в інтегрованих ланцюгах постачань. 

У зв’язку з цим для потреб управління системами логістики аграрного 

підприємства потрібне розроблення і застосування таких інструментів 
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вимірювання ефективності логістичної діяльності, які б найбільш 

адекватно відображали як результати функціонування інтегрованого 

логістичного ланцюга, так і результати здійснюваних у межах даного 

суб’єкта господарювання логістичних процесів, робіт, процедур у 

співвідношенні з використовуваними для цього ресурсами. При цьому 

для потреб тактичного та оперативного управління логістичною 

діяльністю рекомендується сформувати ієрархічно організовану 

систему показників та організувати їх контроль за відхиленнями від 

еталонних (базових) значень часткових, загальних та інтегральних 

індикаторів стану. 

Для досліджуваного підприємства саме використання 

принципу системного підходу надає господарству наступні 

можливості: сформувати стратегічні та тактичні цілі 

функціонування логістичної системи підприємства; виявити всі 

можливі альтернативні шляхи досягнення поставлених цілей в 

короткостроковому періоді та в перспективі, а також обрати з 

них найбільш ефективні; виокремити елементи логістичної 

системи та встановити взаємозв’язки між ними. Крім того, 

формування ефективної логістичної системи підприємства 

дозволить встановити зовнішні фактори впливу на 

функціонування логістичної системи та оцінити їх вплив з 

використанням сучасних наукових методів; виявити внутрішні 

фактори впливу на логістичну систему та встановити обмеження 

її функціонування; системно оцінити можливі наслідки 

реалізації обраного варіанту розвитку; проводити своєчасні 

організаційні зміни в логістичній системі, обумовлені змінами 

зовнішнього та внутрішнього середовища; отримати 

максимальний ефект при оптимізації функціонування 

логістичної системи з метою підвищення 

конкурентоспроможності суб’єкту господарювання. 
Ефективність логістичної системи пропонується визначати в 

традиційний спосіб – як відношення отриманого ефекту до рівня 

витрат на досягнення цього ефекту. Цей підхід дає змогу, передусім, 

визначати ефективність управління логістичною системою на основі 

цільового підходу, тобто ця система дозволяє визначати, чи були 

досягнуті цілі, які ставилися перед логістичними підрозділами. Така 

система показників і методика розрахунку ефективності дозволяє, 

вивчати показник ефективності в динаміці, порівнювати між собою 

показники ефективності управління логістичною системою в 

аграрному підприємстві. 
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ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА АГРОХОЛДИНГУ  «МРІЯ» 

 

В сучасному світі основним показником успішної 

діяльності є не розмір прибутку, а вартість компанії. Саме за 

рахунок її збільшення акціонери отримують основні доходи. 

Іншим джерелом доходів акціонерів та одним із джерел 

збільшення вартості компанії є дивіденди. Розуміючи їх роль, 

топ-менеджмент компаній дуже уважно відноситься до них та 

контролює.  

Дивідендна політика відіграє істотну роль в організації 

фінансової стратегії підприємства. Вона впливає на ступінь 

добробуту інвесторів в поточному періоді; встановлює величину 

власних фінансових коштів компанії, а також темпи її 

виробничого розвитку за рахунок самофінансування; впливає на 

фінансову стійкість підприємства; визначає вартість 

використовуваного компанією капіталу і її ринкову вартість. 

Тому, в ході формування дивідендної політики компанії 

необхідно враховувати два абсолютно протилежних поглядів 

інвесторів: отримання максимально можливих поточних доходів 

або значного збільшення їх доходів в майбутньому періоді [1]. 

Враховуючи різні підходи до визначення сутності 

дивідендної політики, на нашу думку -  це механізм формування 

та розподілу прибутку між акціонерами відповідно до їх частки 

в капіталі підприємства. Головним завданням дивідендної 

політики є  пошук оптимального поєднання інтересів акціонерів 

з потребою в достатньому фінансуванні розвитку і укрупнення 

підприємства [2]. 

Крім співвідношення інтересів акціонерів та компанії у 

грошових коштах, існує ще багато факторів які впливають на 

дивідендну політику. Наприклад, темп зростання компанії, її 

рентабельність, стабільність доходів, утримання контролю над 

діяльністю компанії, ступінь фінансування за рахунок 



180 
 

позикового капіталу, можливість фінансування із зовнішніх 

джерел, та деякі інші. Через велику кількість факторів, різний їх 

вплив, та постійні зміни не можна виділити одну загальну 

стратегію виплат дивідендів. Тому у світі склалися три можливі 

підходи та 5 методів дивідендних виплат: 

1. консервативний: виплати дивідендів за залишком 

виробництва; фіксованих дивідендних виплат; 

2. поміркований: політика екстра дивідендів; 

3. агресивний: політика стабільного рівня 

дивідендів; політика постійного зростання  розміру дивідендів 

[3]. 

За результатами дослідження оптимізація дивідендної 

політики відіграє одну з головних ролей в досягненні цієї мети. 

Без дивідендної політики не може існувати розумна 

інвестиційна політика, так як при інших рівних умовах інвестор 

вибирає компанію, де крім доходу від приросту капіталу за 

рахунок курсових різниць акцій він отримає стабільний 

додатковий дохід у вигляді дивідендів. Крім того, стабільність 

та розмір виплатів дивідендів є сигналом,  про ефективність 

діяльності підприємства. 

Більші за ринкову величину дивіденди зазвичай 

розцінюються  ринком  як  свідоцтво  успішної  діяльності,  що  

відображується в зростанні курсу акцій. Тому для акціонерів 

вигідно одержувати підвищені щодо ринкового рівня дивіденди. 

Але неправильно думати нібито акціонери прагнуть дивідендів, 

значно вищих за ринкову величину. Дивіденди – це поточне 

споживання, а капіталізація – майбутнє. Інвестори добре 

розуміють, що не можна забрати з компанії сьогодні всі гроші, 

бо на завтра нічого не залишиться. У будь-якому випадку 

акціонери прийматимуть рішення про дивіденди на основі 

наявної у них інформації про поточну дохідність, 

перспективність бізнесу та стан фондового ринку. Завдання топ-

менеджерів – правдиво звітувати перед акціонерами. 

Вході нашого дослідження, нами було проаналізовано 

поточний стан дивідендної політики в агрохолдингу «Мрія» та 

було встановлення, що на сьогоднішній день стан підприємства 

є передкризовий. На сьогоднішній день, в компанії проведено 

реструктуризацію своїх боргових зобов’язання - 900 млн. дол. 
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боргів було зараховано в акціонерний капітал. Але в компанія 

досі відчуває значні труднощі, особливо через неповне 

повернення активів після зміни топ-менеджменту та 

неправомірного використання техніки.  

Безперечно, можна визначити позитивну динаміку 

розвитку підприємства, хоча на сьогоднішній день, компанія 

повністю припинило виплату дивідендів, оскільки  грошового 

потоку мало щоб забезпечити виплати. Але  разом з тим, 

провідні фахівці зазначають тенденцію до покращення тому 

згодом вона може почати виплачувати, хоча б не великих 

дивідендів. Це дасть змогу надати впевненість в очах акціонерів 

в майбутньому підприємства, забезпечити зростання вартості, 

можливості виходу на ринки капіталу з більш низьким 

відсотком. Як бачимо в подальшому виплати дивідендів значно 

покращать можливості компанії. 
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СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КООПЕРАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ  

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Захистити свої інтереси та стати повноцінними 

учасниками ринкових відносин, в умовах що склались, невеликі 

сільськогосподарські товаровиробники можуть за допомогою 

коопераційних зв’язків. Кооперація виступає механізмом 

самоорганізації аграрних товаровиробників, в тому числі 
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невеликих господарств, їх захисту від впливу посередницьких 

структур; зниження ризиків при здійсненні виробничо-збутової 

діяльності; вирішення соціально-економічних проблем сільської 

місцевості. Дає можливості на рівні з великими компаніями 

використовувати переваги великотоварного виробництва. 

Інтегрування України в світову економіку дає можливість 

переймати досвід інших країн щодо розбудови ринкових 

відносин, в тому числі і в сільському господарстві. Це 

стосується і розвитку кооперації. 

Прикладом для вітчизняних підприємств є багаторічний 

досвід та успішний розвиток кооперації в Західній Європі, США 

[1] та інших країнах з ринковою економікою, де створене 

високоефективне та високотехнологічне сільське господарство, 

основою якого є розгалужена та стабільно працююча за активної 

підтримки держави та громадських структур система кооперації, 

яка дозволяє сільськогосподарським товаровиробникам бути 

учасниками не лише процесу виробництва, а й, що є важливим, 

процесу збуту сільськогосподарської продукції, зокрема зерна. 

Так, наприклад, швецькі збутові кооперативи реалізують 80% 

виробленого в країні зерна, кооперативи США – 40%, Канади – 

54%, Франції – 70%. 

Досвід розвинених країн демонструє наступні переваги 

кооперативів [2, с.190]:  

- можливість впливати на рівень цін закупівлі та реалізації 

виробленої продукції за рахунок закупівлі та реалізації великих 

обсягів продукції;  

- обмін досвідом між учасниками щодо ефективного 

ведення аграрної діяльності;  

- зростання рівня дохідності за рахунок переваг закупівлі 

сировини та реалізації продукції;  

- більша захищеність учасників кооперативу щодо зміни 

ринкової кон’юнктури на певний вид продукції, що стимулює її 

виробництво та дозволяє розробляти стратегічні плани розвитку 

окремих членів та всього кооперативу зокрема;  

- можливість спільного інвестиційного кредитування 

розвитку виробництва;  

- можливість використання засобів виробництва, 

орендованих у інших членів кооперативу.  
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Слабкий розвиток кооперації в Україні спричинений 

багатьма чинниками, серед яких наявність недовіри з боку 

виробників; слабка поінформованість щодо основ, можливостей 

та переваг кооперації; слабка законодавча база, що має 

здебільшого декларативний характер; недостатня державна 

допомога, та загалом відсутність чіткої стратегії щодо розвитку 

обслуговуючої кооперації. 

Створення заготівельно-збутового кооперативу надає 

значні міжнародні конкурентні переваги для 

сільськогосподарських підприємств-членів, які формуються 

виходячи з його основних функцій: заготівельної, інформаційно-

комунікаційної, інвестиційної, ціноутворюючої, збутової 

(рис.1). 

Необхідною умовою створення та подальшого 

ефективного функціонування заготівельно-збутового 

кооперативу, як і будь-якого кооперативу зокрема, є чітке 

визначення та розуміння мети об’єднання. Ще однією важливою 

умовою є наявність лідера, який би об’єднав інших з 

відповідною метою. Основою кооперативної діяльності повинна 

бути чесність, моральні якості лідера та всіх учасників зокрема. 
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Рис.1. Функції заготівельно-збутового кооперативу 

Джерело: складено на основі даних [3] 

 

Кооперація дозволяє учасникам оптимізувати бізнес-

процеси, освоювати нові технології для збільшення врожаїв, що 

в свою чергу дасть можливість формувати більшу пропозицію 

зерна та збільшувати сукупні прибутки. Відповідно, кооперація 

є можливістю для невеликих та розрізнених 

сільськогосподарських підприємств стати повноцінними 

учасниками ринку зерна не лише внутрішнього, але і 

зовнішнього, та мати вплив на рівень цін на вирощене збіжжя. 

Таким чином, перевагами коопераційних зв’язків у 

забезпеченні міжнародної конкурентоспроможності 

зовнішньоекономічного потенціалу підприємства може стати 

наявність можливостей спільного формування та визначення 
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структури аграрної продукції, спільне проведення досліджень та 

впровадження їх результатів, обмін інформацією щодо 

постачальників та покупців, можливість співпраці з великими 

імпортерами. Також створення даної інституції повинно сприяти 

встановленню ринкової рівноваги, захисту інтересів 

кооперативів, розвитку інфраструктури, а також збільшенню 

експортного потенціалу як окремих сільськогосподарських 

підприємств так і регіону в цілому. Такий союз може стати 

платформою узгодження та захисту економічних інтересів, 

інформаційно-консультаційного забезпечення, юридичного 

супроводу підприємств-виробників та експортерів аграрної 

продукції. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ХАРЧОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

Харчова промисловість є важливою частиною народного 

господарства країни, тому повинні створюватися надзвичайно 

сприятливі умови для її ефективного функціонування і 

розвитку.  
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Важливість харчової промисловості полягає в тому, що 

вона задовольняє потреби населення країни в продовольчих 

товарах, формує потужний експортний потенціал, робить 

суттєвий внесок до державного бюджету, сприяє надходженню 

іноземних інвестицій та надає робочі місця для значної частини 

населення.  

Дослідженням економічних проблем харчової 

промисловості України займалися багато відомих вітчизняних 

та зарубіжних учених, а саме наукові праці: О.М. Алимова, І.Д. 

Блажа, В.М. Геєця, Б.М. Данилишина, Л.В. Дейнеко, С.І. 

Дорогунцова, А.О. Заїнчковського, М.Г. Ісаєвої, В.В. Кистанова, 

А.С. Лисецького, І.І. Лукінова, Л.О. Мармуль, Я.Б. Олійника, 

Б.Я. Панасюка, І.О. Сингаївського, В.Д. Слюсаря, Л.Г. Чернюк, 

М.Г. Чумаченка, П. Хейне, І.Р. Юхновського та інших 

дослідників.  

Харчова промисловість є однією із провідних галузей 

вітчизняної економіки, яка за обсягами виробництва 

поступається лише чорній металургії, забезпечуючи більше 15 

% промислової продукції України.  

Важливість харчової промисловості підтверджується 

тим, що підприємства зазначеної галузі формують продовольчу 

безпеку країни, забезпечують населення необхідними 

продовольчими товарами, видатки на споживання яких 

становлять понад 60 % загальних грошових витрат населення. 

Харчова промисловість об'єднує понад 40 галузей, які 

виробляють продукти харчування. Основними серед них є 

цукрова, борошномельно-круп'яна, олійно-жирова, 

хлібопекарська, спиртова, плодоовочеконсервна, рибна, 

молочна, м'ясна, виноробна, кондитерська, пивоварна, 

тютюнова та інші [1, с. 3]. 

Харчова галузь України має всі передумови для 

ефективного розвитку та піднесення – сприятливий природний, 

ресурсний та людський потенціали, продуктивне використання 

яких забезпечило б належне місце країни на світовому та 

вітчизняному ринку продовольчих товарів. 

Успіхи та невдачі українських підприємств харчової 

промисловості слід розглядати як результат взаємодії низки 

чинників: зовнішніх (попит на ринку послуг, рівень доходів 
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населення, стан розвитку науки, техніки і т.п.) і внутрішніх 

(стратегія підприємства, принципи його діяльності, наявність 

ресурсів і їх раціональне використання, маркетинг і ін.). 

Здатність підприємства підлаштовуватися до зміни 

технологічних, економічних і соціальних чинників - гарантія не 

лише його виживання в сучасних складних економічних умовах, 

але і успішної діяльності надалі [2, с. 4]. 

Цілі та пріоритети розвитку вітчизняних підприємств 

харчової промисловості в ринковому середовищі істотно 

залежать від економічних умов, в яких вони функціонують. У 

фазі кризи необхідно прагнути стабілізації їх фінансово-

економічного стану, тому первинного значення набуває 

підтримка платоспроможності підприємства. Стратегія ж 

максимізації прибутку відкладається на другий план. Надалі, 

при зміні внутрішніх і зовнішніх умов в сприятливу сторону, 

активації на певних сегментах ринку, ця стратегія може бути 

реалізована повною мірою [3, с. 94]. 

Серед основних проблем розвитку харчової 

промисловості можна виділити значний рівень застарілості і 

зношеності технологічного устаткування, збереження та 

ефективне нарощення експортного потенціалу даної галузі, 

створення механізмів мотивації праці із застосуванням новітніх, 

економічно ефективних і екологічно чистих технологій 

виробництва, які б сприяли підвищенню якості вітчизняної 

продукції та рівня її конкурентоспроможності на світовому 

ринку. 

Означені проблеми посилюються значною залежністю 

продуктивних сил харчової промисловості та їх розвитку від 

машинобудівної, хімічної, нафтопереробної галузей. 

Уповільнення темпів зростання виробництва або ж зменшення 

їх приросту в суміжних галузей кумулятивно впливає на 

розвиток харчової промисловості.  

Важливою конкурентною перевагою харчових 

підприємств є визначення ціни продукту, що випускається, 

адекватної купівельній спроможності населення, використання 

унікальних, нетрадиційних методів регулювання і управління 

інноваційною діяльністю харчових підприємств, неординарних 

підходів до структури виробництва і розподілення ресурсів у 
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напрямку задоволення потреб споживачів забезпечить 

підприємству наявність конкурентних переваг [4, c. 119]. 

Посилена реалізація інноваційної діяльності підприємств 

галузі і підвищення конкурентоздатності продукції, що 

випускається, можливі лише при використанні інновацій та 

реалізації творчого потенціалу співробітників.  

Отже, враховуючи усе вищезазначене, необхідними 

напрямами підвищення конкурентоспроможності харчової 

промисловості є: 

- забезпечення високої якості продукції; 

- розширення асортиментного ряду; 

- орієнтація на рівень пошуку споживачів; 

- ситуаційні перетворення та структурна перебудова 

підприємств харчової промисловості; 

- створення умов для навчання і підвищення кваліфікації 

співробітників харчової промисловості; 

- впровадження на підприємствах харчової 

промисловості інноваційних розробок. 

Зазначені напрями підвищення конкурентоспроможності 

впливатимуть на проблеми розвитку харчової промисловості та 

сприятимуть створенню ефективного механізму взаємодії 

держави та підприємницького сектору. 
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технический университет» 

Научный руководитель – Сырокваш Наталья Александровна, 

старший преподаватель  
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

В условиях кризиса неплатежей и применения ко многим 

предприятиям процедур банкротства (несостоятельности) 

объективная оценка их финансового состояния имеет 

приоритетное значение. Главными критериями такой оценки 

являются показатели платежеспособности и ликвидности [4]. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую 

обеспеченность организации собственными оборотными 

средствами для ведения хозяйственной деятельности и 

своевременного погашения срочных обязательств организации.  

На данном предприятии в 2017 г. он составил 1,38, из чего 

можно сделать вывод, что руководству необходимо принять 

меры по увеличению платёжеспособности предприятия [5]. 

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств 

активами характеризует способность предприятия рассчитаться 

по своим финансовым обязательствам после реализации 

активов. Несмотря на это, коэффициент обеспеченности 

финансовых обязательств активами данного предприятия ниже 

минимального значения, равного 0,85.   

За весь рассматриваемый период коэффициент 

абсолютной ликвидности был выше нормы, из чего следует, что 

предприятие в состоянии погасить долги за счёт имеющейся 

денежной наличности. 

В ходе проведённого исследования можно сказать, что 

ОАО «Агрофирма «Лучники» функционирует нормально, 

однако показатели эффективности предприятия колеблются с 

каждым годом, в основном, в сторону их уменьшения [1,2]. Это 

означает, что руководству предприятия необходимо обратить 

внимание на необходимость принятия определённых мер по 

дальнейшему развитию предприятия, которое может быть 

достигнуто при помощи внедрения новых технологий и 

проведения мероприятий. 
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Анализ производственного потенциала, производственной 

и сбытовой деятельности и эффективности деятельности 

предприятия в целом показал, что ОАО «Агрофирма «Лучники» 

нуждается в проведении мероприятий по повышению 

эффективности производства.  

Оценив возможности данного предприятия, сделали 

вывод, что наиболее эффективным будет покупка и внедрение в 

производство нового картофелеуборочного комбайна, т.к. на 

предприятии отмечается хорошая урожайность картофеля. 

Однако фактически убранная площадь под этой культурой из 

года в год снижается. Так, в 2015 г. она составляла 100 гектаров, 

а в 2016 и 2017 годах – всего 60. Такое снижение площади 

говорит лишь, о том, что производство картофеля в таком 

объёме в 2016 и 2017 годах являлось бы невыгодным и не 

принесло бы желаемой прибыли. Главной причиной этому, по 

моему мнению, служит использование устаревшей техники, её 

моральный и физический износ [2]. 

С целью увеличения объёмов производства, роста 

производительности труда, улучшения качества уборки 

картофеля и снижения травмирования клубней при уборке и 

необходимо ввести в производство новый картофелеуборочный 

комбайн ПКК-2-03 «ПАЛЕССЕ РТ23». 

Покажем затраты, которые необходимо понести 

предприятию для покупки и ввода в производство 

картофелеуборочного комбайна (таблица 1). 

Данный комбайн будет обслуживаться двумя рабочими и 

одним механизатором, имеющие 4 и 6 разряд соответственно.  

Амортизация при сроке полезного использования в 8 лет 

будет 13,5 тыс. руб. Теперь необходимо определить, каковы 

будут наши итоговые затраты с использованием 

картофелеуборочного комбайна в расчёте на 100 га. 

Для систематизации данных составим таблицу 2, в 

которой отразим затраты на производство картофеля 

фактические, т.е. за 2017 г. (в расчёте на 60 га) и плановые – в 

расчёте на 100 га.  

Таблица 1   

Внедрение ПКК-2-03 «ПАЛЕССЕ РТ23» на предприятие ОАО 

«Агрофирма «Лучники» 
Наименование Стоимость 
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Капиталовложения, тыс. руб. 200 

Площадь, га 100 

Срок эксплуатации, лет 8 

Оплата труда новых работников (3 

человека), тыс. руб. 

0,42 

Премия новым рабочим, тыс. руб. 0,18 

Отчисления в бюджет, тыс. руб. 0,0296 

Амортизация 25 

Горюче-смазочные материалы на 

комбайн, тыс. руб. 3,27 

 

Полная себестоимость проданной продукции будет 242,71 

 тыс. руб. При планируемой выручке 359,7 тыс. руб. получим 

чистую прибыль 117,04 тыс. руб. 

Таблица 2  

Сравнительный анализ затрат на производство картофеля в 

базисном и плановом периодах [1,2] 

Чистый дисконтированный доход  составит 384,8 тыс. руб. 

Индекс доходности 2,92.  

В нашем случае статический срок окупаемости будет 

равен 1,31. Динамический срок окупаемости в  планируемом 

проекте составит  1,67. Это соответствует времени, за которое 

инвестор возвратит израсходованные средства и получит 

нормативный доход на уровне принятой ставки.  

Показатели Факт План 

Фактически убранная площадь, га 60 100 

Затраты-всего, тыс. руб. 147,3 269,68 

В том числе: 

 оплата труда с начислениями 
14,7 24,92 

 семена 38,7 64,5 

 удобрения и средства защиты 

растений 
22,0 36,67 

 затраты по содержанию основных 

средств 
33,5 80,83 

 работы и услуги 19,9 33,17 

 стоимость ГСМ на 

технологические цели 
7,3 15,43 

 прочие прямые затраты 0,4 0,67 

 затраты по организации 

производства 
10,8 13,5 
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Показатель внутренней нормы доходности ВНД ≥ E 

(75,47 % ≥ 20 %), можно сказать, что предлагаемый проект 

эффективен и, следственно, применим для предприятия 

ОАО «Агрофирма «Лучники». 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

На сучасному етапі, в Україні, для забезпечення 

конкурентноспроможності та ефективності аграрного сектору 

економіки, важливим є впровадження інновацій, які забезпечать 

збільшення обсягів продажу сільськогосподарської продукції, 

зниження собівартості, підвищення продуктивності праці, 
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рентабельності роботи та інших виробничо-фінансових 

показників. 

Для забезпеченні інноваційного розвитку в сільському 

господарстві, необхідно поєднати державної аграрно та 

інвестиційної політики, які забезпечать інноваційні дослідження 

та розробки, з метою їх подальшого впровадження. 

На розвиток сільського господарства впливають 

результати природних, кліматичних та економічних чинників, 

які в комплексі формують виробничий потенціал, що є 

найважливішим показником в економічній оцінці сільського 

господарства. 

Наукові дослідження потребують щорічного 

масштабного фінансування і всебічної державної підтримки, 

оскільки від цього залежить науковий рівень та якість новацій, 

що надзвичайно важливо в умовах поширення на українському 

ринку науково-технічної продукції конкурентоспроможних 

іноземних техніки й технологій, які за своїми техніко-

економічними параметрами не поступаються, а часом і 

перевершують вітчизняні аналоги. Особливо це стосується 

імпорту сільськогосподарської техніки, насіння іноземних 

сортів культур рослин і засобів захисту рослин. Фінансова 

підтримка інноваційної діяльності необхідна також на інших 

етапах інноваційного процесу, оскільки стимулювання 

впровадження має забезпечити попит на вітчизняні наукові 

розробки. 

У світовій практиці функціонує декілька моделей участі 

держави у розвитку інноваційного середовища:  

1. Модель США і низки інших американських країн 

передбачає передачу державою, з метою отримання доходу за 

рахунок розширення оподатковуваної бази, результатів науково-

дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт, фінансованих 

із бюджету, вітчизняному виробнику безкоштовно або за 

символічну плату під його зобов’язання інвестувати засоби у 

виробництво, створити певну кількість робочих місць.  

2. Модель країн Західної Європи заснована на наданні 

фінансової підтримки промисловим компаніям, які здійснюють 

впровадження у пріоритетні для держави галузі виробництва 
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найбільш важливих наукових результатів, отриманих за рахунок 

державного бюджету. 

3. Модель Японії і Південної Кореї схожа з 

«європейською» і доповнюється наданням державних пільг за 

використання пріоритетних технологій з метою технологічного 

оновлення виробництва і забезпечення його 

конкурентоспроможності 

  Слід відзначити, що у сільському господарстві 

розробка інновацій і їх впровадження пов’язано переважно з 

новими сортами рослин, виведенням нових порід тварин, нової 

техніки, новими ресурсозберігаючими технологіями, 

застосування яких у більшості випадків змінює характерні 

властивості сільськогосподарської продукції, що виробляється, 

але не призводять до появи нових видів продукції. 

На даному етапі розвитку сільського господарства в 

Україні спостерігається зниження обсягів виробництва, 

особливо тваринницької продукції, що відбувається через 

значне зношення основних засобів та зниження інвестиційної 

активності. 

Інновації у сільському господарстві,  мають певні 

особливості, пов’язані з його специфікою (сезонність, наявність 

живих організмів тощо), це вимагає більшої уваги, через що і 

розвиток інновацій відбувається повільніше, ніж в інших сферах 

економіки. 

Для відновлення агропромислового комплексу в Україні 

необхідно: 

- Розробити і впровадити технології, які могли б 

значно підвищити якість сільськогосподарскої продукції 

- Розробити технології, які знизили б собівартість 

виробництва продукції 

- Створення технологій, які могли б переробити 

продукцію землеробства та тваринництва, для забезпечення 

виробництва екологічно чистої продукції. 

Отже, можна зробити висновок, що у цілому система 

організації і стимулювання інноваційної діяльності в сільському 

господарстві України повинна бути спрямована на державне і 

приватне партнерство і включати у себе такі форми: податкове і 

митне стимулювання, субсидування, кредитування, венчурне 
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фінансування, контракти і замовлення у сфері науково-

дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт, 

інформаційну підтримку, інтеграцію науки, освіти і бізнесу. 

 

Чеховська Т. 

Чорноморського національного університету ім. Петра 

Могили, Миколаїв 

Науковий керівник: Філімонова О.Б. 

 

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІТИКИ 

ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

На сьогоднішній день, сільське господарство є не тільки 

впливовим, а й рушійним фактором економічного розвитку 

будь-якої держави, зокрема і для економіки України. Продукція 

цієї галузі є сировинною базою харчової, легкої та інших 

галузей господарства. При цьому, попит на 

сільськогосподарську продукцію в Україні та світі зростає з 

кожним роком.  

Під поняттям  «політика фінансування діяльності 

підприємства» розуміють частину загальної фінансової стратегії 

та окремою складовою фінансової політики підприємства, а 

також процесом прогнозування, формування, оптимізації об’єму 

та структури джерел фінансування діяльності підприємства з 

метою їх ефективного використання та забезпечення власної 

фінансової стійкості [2]. 

Проблема розробки та реалізації політики фінансування 

сільськогосподарських підприємств є нагальною проблемою 

кожного господарства даної галузі, оскільки необхідно 

підтримувати його дохідність та платоспроможність. Від 

раціонального формування фінансових ресурсів залежить не 

лише платоспроможність підприємства, а й ефективність усієї 

його господарської діяльності [1]. Оскільки на 

сільськогосподарських підприємствах забезпеченість 

фінансовими ресурсами є визначальним фактором здійснення 

процесу виробництва, кожне з цих підприємств постає перед 



196 
 

проблемою пошуку джерел достатнього обсягу фінансових 

ресурсів. 

Розробкою методів оцінки політики фінансування 

підприємства займалися Бланк І.О., Брігхем Ю., Ковальов В.В. 

Стоянова О.С. і т.д. Кожний з авторів має своє власне бачення 

щодо цього процесу, зокрема різний категоріальний апарат, 

різноманітність видів фінансування. Узагальнюючи розроблені 

авторами методи оцінки політики фінансування підприємства, 

можна виділити визначення ступеня консервативності, 

агресивності або помірності політики фінансування діяльності 

підприємства [5]. 

Загалом, вибір тієї чи іншої політики повинен 

відображати загальну філософію фінансового управління 

підприємством з позицій прийнятного співвідношення рівня 

прибутковості та  ризику фінансової діяльності. Водночас 

недостатньо вивченими залишаються методи оцінки реалізації 

політики фінансування сільськогосподарських підприємств [4].  

При цьому, відсутність ефективної системи управління в 

сільськогосподарській сфері та модернізації реформ, призводять 

до погіршення ситуації на сільськогосподарських підприємствах 

[3]. В умовах трансформації сільськогосподарських підприємств 

і розвитку форм господарювання багато аспектів цієї важливої 

проблеми вимагають подальших поглиблених досліджень. 

Таким чином, аналіз ефективності реалізації політики 

фінансування сільськогосподарських підприємств України на 

основі методу визначення ступеня консервативності, помірності 

та агресивності фінансування діяльності є не досконалим і 

потребує подальших досліджень. У сучасних українських 

реаліях, для ефективного розвитку агропромислового комплексу 

необхідно передусім вирішити проблеми: стабільної 

економічної ситуації в галузі, фінансування та підтримки 

прибутковості сільськогосподарських товаровиробників, 

забезпечення продовольчої безпеки, конкурентоздатних 

товаровиробників у міжнародному поділі праці. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ 

АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

Агропромисловий комплекс займає важливе місце в 

економіці України, яка має безмежний потенціал, обсяг якого 

спроможний перевищувати потреби внутрішнього ринку. 

Наявність великої кількості родючих земель, кліматичних та 

територіальних особливостей зумовлюють необхідність у 

розвитку даного виду діяльності. Проте незважаючи на вагому 

кількість сільськогосподарських підприємств більшість з них не 

готові на значне розширення своєї діяльності, що зумовлюється 

не лише внутрішніми, а й зовнішніми факторами в чому і 

проявляється актуальність даної теми [3]. 

В сучасних економічних умовах зростає потреба у 

забезпеченні динамічних структурних зрушень в сільському 

господарстві, як основної складової агропромислового 

комплексу, велика кількість ресурсів, якого використовується як 
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основна сировина для виробництва на промислових 

підприємствах. 

Кризові явища та політична ситуація в країні зумовили 

вагомий вплив на діяльність агропромислових підприємств. 

Кількість сільськогосподарських підприємств в Україні за 

підсумками 2017р. становила 45558 од., з них найбільше 

знаходиться в Одеській області - 4813 од., крім цього загальна 

площа сільськогосподарських угідь становить 19960,2 тис. га, у 

т.ч. 19267,6 тис. га площа ріллі, з них найбільше знаходиться в 

Полтавській області - 1376,5 тис. га, що говорить про широке 

розташування сільського господарства по всій території України 

[1]. Відповідно, в загальному обсязі ВВП на 

сільськогосподарську продукцію у 2016р. припадає 11,7%, якщо 

порівнювати з 2013 роком - 8,8% [6]. 

Розвиток сільськогосподарських підприємств 

зумовлюється насамперед розширенням їх діяльності, 

покращенням якості виготовленої продукції, зниженням витрат, 

що супроводжується економічним ефектом. Досягти такого 

ефекту можна лише за наявності коштів у підприємства, 

основним джерелом яких на підприємстві є прибуток. 

Максимізація прибутку є вирішальною умовою 

конкурентоспроможності підприємства, його життєздатності й 

закріплення позицій на ринку. Зокрема на 

сільськогосподарських підприємствах необхідно приділяти 

значну увагу плануванню, отриманню і розподілу прибутку від 

реалізації продукції. 

На величину прибутку впливають різні фактори, зокрема 

до актуальних зовнішніх факторів можна віднести військово-

політичний конфлікт на Сході країни, зростання цін на пальне 

та добрива, що спричинили підвищення цін на продукцію 

агропромислового комплексу. Ці фактори сприяють зростанню 

собівартості продукції промислового призначення на тлі 

сучасних темпів знецінення національної грошової одиниці. До 

внутрішніх факторів, на які підприємство може впливати, слід 

віднести техніко-технологічні відставання та відсутність дієвих 

управлінських стратегій, зорієнтованих на подолання кризових 

явищ, оптимізацію обсягів виробництва (кількість та 

номенклатура продукції), обґрунтування обсягу та 
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характеристика витрат обігу, чисельності працівників, фонду 

оплати праці, а також показників ефективності роботи 

обладнання та працівників тощо [2]. 

Важливим чинником, що впливає на величину прибутку, є 

рівень цін. До основних заходів щодо максимізації прибутку 

агропромислових підприємств віднесемо: вивчення економічних 

явищ і процесів, що відбуваються на підприємстві; надання їм 

обґрунтованої оцінки; пошук резервів для підвищення 

прибутковості; моніторинг за використанням резервів 

виявлених в ході аналізу. До пріоритетних напрямків 

підвищення прибутковості агропромислових підприємств ми 

пропонуємо віднести фактори собівартості, диверсифікації, 

експансії, інновацій, аналізу і якості (рис. 1). 

Відповідно до рис. 1 пріоритетні напрямки підвищення 

прибутковості було згруповано в 6 груп, кожна з яких 

знаходиться у взаємозв’язку одна з одною. Фактор собівартості 

використовується за умови стрімкого зростання витрат на 

одиницю продукції. Яскравим показником є зростання витрат на 

1 грн. виробленої продукції. Фактори диверсифікації 

застосовуються для розширення діяльності, як у суміжних 

сегментах, так і у існуючих. Одним із напрямів є зміна 

структури діяльності, яка здійснюється за умови, якщо 

прибутковість напрямків діяльності сильно відрізняється, 

відносні частки ринкових сегментів різні, оцінки покупців 

різних сегментів різні, можливість завоювання лідерства при 

концентрації на окремому сегменті. Цей напрям 

використовують якщо здійснюється досягнення більш високих 

цін (низьких витрат), ніж у будь-якого конкурента. 
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Рис. 1. Напрямки підвищення прибутковості агропромислових 

підприємств 

(авторська розробка) 

Фактори експансії застосовують для захоплення 

(проникнення) нових сегментів ринку. Використовують, коли 

існує можливість охоплення не лише власних, але й сегментів 

конкурентів, це можливо за наявності потужностей та резервів. 

Інноваційні фактори є найефективнішими шляхами 

підвищення прибутковості агропромислового підприємства. 

Розвиток агропромислових підприємств залежить в першу чергу 

від переходу на інноваційний рівень розвитку в даній сфері 

(наприклад використання дронів для інспекції посівів, 

використання автоматизованих систем зрошення, внесення 

добрив тощо.) 

Аналітичні фактори характеризуються аналізом діяльності 

підприємства та оцінювання вартості капіталу, ґрунтуються на 
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детальному розрахунку показників прибутковості, що дає 

підприємству можливість більш точного визначення та 

порівняння показників. Відповідно, якість пропонованої 

агропромисловими підприємствами продукції відіграє важливе 

значення не лише для підприємства, а і для економіки всієї 

країни. Якість визначається мірою співвідношення товарів, 

робіт, послуг до умов та вимог стандартів, договорів, 

контрактів, запитів споживачів. 

Отже, для забезпечення прибутковості агропромислових 

підприємств залежить від застосування комбінованого підходу, 

що дозволяє враховувати всі аспекти діяльності підприємства та 

інтереси стейкхолдерів. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

В УКРАЇНІ 

 

Незважаючи на ту велику роль, яка відводиться малому і 

середньому бізнесу, розвиток підприємництва як в Україні в 

цілому, так і в нашому регіоні не відповідає вимогам часу. 

Як стверджують самі підприємці ,найхарактернішими 

факторами, які гальмують цей розвиток є наступні:     

1. Організаційно-правові труднощі започаткування 

бізнесу, особливо на стадії переходу від реєстрації до початку 

діяльності. 

2.Недоступність кредитних ресурсів як для 

започаткування, так і для ведення бізнесу чи його відновлення, 

недостатні зв’язки міжнародними фінансовими організаціями по 

залученню інвестицій і грантів. 

3.Переважно деклеративний характер державної 

підтримки підприємства, неоднозначність та суперечливість 

чинної нормативно-правової бази. 

4.Територіальні диспропорції, тобто концентрація малих 

підприємств довкола промислових центрів і майже відсутність 

їх у віддалених районах і селах. 

5.Доволі громіздка система бухгалтерського обліку та 

звітності. 

6. Обмежені можливості для захисту від протиправних 

посягань. 

7.Криза неплатежів та проблеми з формуванням нових 

взаємозв’язків, каналів збуту. 

8. Слабкість інфраструктури малого підприємництва. 

9. Недостатність професійних знань та досвіду тих, хто 

займається малим та середнім бізнесом.   

Однією з найвагоміших перепон на шляху розвитку 

малого бізнесу є   відсутність фінансових    ресурсів для 

інвестиційного розвитку, а значить і сповільнення розвитку 
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інвестиційних процесів, які є рушійною силою  економічного 

зростання . 

2. Перспективи розвитку підприємництва в Україні 

В країнах з розвинутою економікою найбільш 

поширеною формою фінансової підтримки малого бізнесу (70%) 

є кредитні ресурси банків. Держава всіляко сприяє 

зацікавленості кредитним установам надавати пільгові кредити 

початківцям і залучає до цієї справи різні верстви населення. 

Для цього створюють спеціальні урядові програми для молоді, 

безробітних, непрацюючих жінок ,реалізація яких здійснюється 

через вибрані банки .З метою заохочення   виконання таких 

програм держава формує систему мотивацій-виділення 

додаткових кредитних ресурсів ,встановлення пільгової системи 

оподаткування для кредитодавця тощо. Банківська система є 

гнучкою ,а тому має багато переваг .При банках видаються  

мікро кредити, створюються лізингові фірми, венчурні та 

інвестиційні фонди ,які в різних формах також мають пряме чи 

опосередковане відношення  до реалізації  подібних програм 

розвитку малого підприємництва. Однак в Україні за умови 

обмеженості кредитних ресурсів, високі ціни на гроші та 

великого ризику , процентні ставки є надто високими і не 

можуть бути  джерелом інвестицій для малого бізнесу . 

В Україні існують спеціалізовані джерела підтримки 

малих підприємств-це державна фінансова допомога та 

міжнародна донорська допомога . 

Державна фінансова допомога реалізується через 

Український фонд підтримки підприємництва, Український 

державний фонд підтримки фермерських господарств та 

державний інноваційний фонд. Але ці фонди не стали дійовим 

інструментом реалізації державної програми підтримки бізнесу, 

так як формуються з тих же обмежених інвестиційних ресурсів, 

які в державі відсутні. 

Міжнародна донорська допомога здійснюється через 

міжнародні фінансові організації-Європейський банк 

реконструкції та розвитку, Американський фонд підтримки 

підприємництва в західних країнах, Німецький фонд сприяння 

підприємництву ,фонд Євразія, Каунтерпат, ПАУСІ тощо. 

Однак кошти надто малі для масового розвитку підприємництва 



204 
 

, та й не завжди вони спрямовані на формування  фінансової 

підтримки малого бізнесу. 

Намагаючись якось вирішити проблему відсутності 

інвестиційних ресурсів, підприємці утворюють громадські 

організації-кредитні спілки та позичкові кола взаємного 

кредитування. Однак великого поширення такі форми ще не 

отримали і основна причина криється в таки же мізерних 

доходах, які отримують підприємці. Звуження вказаних джерел 

інвестиційних ресурсів переносить центр ваги на власні кошти 

,яких є надто мало і тому процеси розвитку протікають надто 

повільно. 

Потужні можливості закладені в податковій політиці. 

Активна державна підтримка малого бізнесу проявляється у 

встановлених законодавчо податкових пільгах. Поширені 

твердження про надто великий податковий пресинг є дещо 

перебільшені. Податкова система цілком підходить середньому 

та великому бізнесу, але, безумовно, ускладнює започаткування  

та розвиток малого. Система оподаткування повних і командних 

товариств ,приватних фірм малого підприємництва повинна 

бути наближена до оподаткування підприємців, які працюють 

без створення  юридичної особи. Так працює весь світ. Маючи 

повну відповідальність перед кредиторами чи інвесторами, вони 

отримують від держави пільги стосовно оподаткування. Це дає 

змогу фірмі-початківцю утвердитись на ринку, накопичити 

запас капіталу, та захистити від вимивання  обігових коштів . 

Податкова політика  повинна включати перевірену 

досвідом країн розвинутої економіки систему пільг 

:диференційована система оподаткування в залежності від 

величини обороту, - “податкові інвестиційні кредити ” на засоби 

,що направляються на розширене виробництво за рахунок  власних 

ресурсів, податкові скидки на прибуток, пільгове формування 

спеціальних  цільових резервних фондів за рахунок 

неоподаткованого прибутку, пільгове оподаткування оновленого  

асортименту продукції, система стимулюючих заходів по потоку 

інвестицій в компанії, які спеціалізуються  на фінансуванні 

невеликих фірм з інноваційними технологіями. Останні є 

надзвичайно важливим  для нашої економіки, так як може стати 

стимулом до розвитку венчурного підприємництва в малому 
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бізнесі та запровадження вітчизняного “франчайзигну” 

.Наприклад, Японія застосовує податок на прибуток в розмірі 

42%,а для малого бізнесу - 30%. Англія відповідно 35% і 29%. В 

США використовують диференційований підхід до оподаткування 

прибутку .Перші 50 тис. дол. прибутку обкладаються податком 

15%, прибуток від 50 тис. до 75 тис. дол. - за ставкою 25%,  

прибуток більше 75 тис. дол. - 34%.У Франції протягом перших 5 

років роботи фірми ставка податку зменшується на 50%. Вдвічі 

меншою є ставка податку для підприємців Німеччини, щорічний 

прибуток не перевищує 3 млн. марок. Уряд Японії і Швеції 

дозволяє компаніям створювати за рахунок неоподаткованого 

прибутку фонд спеціального призначення для фінансування 

майбутніх інвестицій. Шведські фірми мають змогу відкладати 

половину прибутку в такі фонди, зберігаючи ці кошти у формі 

безпроцентних вкладів в банку і використовуючи їх по мірі 

необхідності. Податкова політика Японії передбачає пільги не 

тільки на затрати ,але й на результати виробництва. Така 

продукція, як математичне забезпечення ЕОМ цілком не 

оподатковується. Товари-новинки впродовж 3 років після 

впровадження в обсязі 20% також звільняються від податку. 
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Шулєпова С., Сумський національний аграрний університет 

Науковий керівник: д.е.н., доц. Данько Ю.І.  

 

КОНКУРЕНТНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Сталий розвиток сільських територій нерозривно 

пов'язаний із формуванням сталого вітчизняного сільського 

господарства на конкурентних засадах. Базову роль у цьому 

процесі відіграють саме невеликі та середні агроформування, 

оскільки вони є основними наповнювачами місцевих бюджетів 

та відповідають за розвиток соціально-економічної сфери села. 

Відповідно, в державі мають бути створені конкурентні умови 

для розвитку малого аграрного бізнесу. Затверджені ООН цілі 

сталого розвитку передбачають досягнення чітких і конкретних 

індикаторів, проте без розвитку аграрного сектору їх досягнення 

є неможливим. Особливо це стосується цілі 2 «Подолання 

голоду. Сільське господарство». Принциповим є той момент, що 

вирішення проблеми продовольчої безпеки має відбуватися за 

рахунок якісних та безпечних продуктів. Беззаперечно, що 

досягнення вказаних цілей неможливе без державного 

регулювання, особливо в частині контролю за дотриманням 

технологій та норм ведення аграрного бізнесу.  

В цілому, говорячи про побудову конкурентного 

середовища сталого розвитку сільських територій, мають бути 

визначені основні засади реформування економіки та 

державного регулювання в аграрній сфері та побудови 

конкурентного середовища та розроблені (доопрацьовані) 

стратегії розвитку конкретних галузей сільського господарства. 

При розробці цих документів мають бути враховані ряд позицій, 

які призведуть до більш швидкого досягнення цілей сталого 

розвитку.  
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По-перше в пріоритеті має стояти реалізація екологічно 

обґрунтованих систем ведення аграрного виробництва та 

впровадження адаптованих до локальних та природно-

кліматичних умов технологій, зокрема технологій точного 

землеробства.   

По-друге, пріоритетом державної політики має бути 

розвиток органічного виробництва, тобто сільськогосподарської 

діяльності із застосуванням біологічних методів захисту рослин 

та оптимальним використання мінеральних добрив. На 

державному та регіональному рівні, через програми 

стимулювання необхідно мотивувати агровиробника до  

застосування не хімічних, а мікробіологічних засобів за хисту 

рослин. 

По третє, докорінно має змінитися державний контроль 

за реалізацією заходів щодо підвищення родючості ґрунтів та 

продуктивності орних земель за умови зменшення їх площі. 

Зокрема це стосується діяльності великих аграрних формувань в 

частині дотримання сівозмін та збереження якості ґрунтів.  І в 

цьому випадку функція контрою має бути не лише у 

центральних контролюючих, а й місцевих органів влади на 

території яких розміщені посіви.  збільшення обсягу 

виробництва високоякісних продуктів харчування;  

По-четверте, необхідно змінювати в суспільстві 

філософію відношення до села, не лише як зони сільського 

господарства, а як зони комфортного проживання, в тому числі і 

через сприяння розвитку екологічно збалансованих сільських 

поселень. І це нерозривно пов’язано з розвитком 

інфраструктури.  

По-п’яте, Необхідно констатувати, що сталий розвиток 

сільських територій нерозривно пов’язаний з інноваційно-

інвестиційної забезпеченням аграрних підприємств. Особливо 

це стосується підприємств малого та середнього бізнесу. 

Враховуючи, що саме вони створюють соціально-економічні 

умови розвитку локальних територій, існує необхідність 

підтримки цього напряму як з боку держави, так і з боку органів 

місцевої влади. Створення сприятливого інвестиційного клімату 

та інноваційна модернізація аграрних підприємств забезпечить 

підтримку екологічного балансу, призупинить міграційні 
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процеси, що призводять до відтоку населення з сільських 

територій, сприятиме збільшенню доходів домогосподарств. 

 

Ярмоленко В. ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» 

Науковий керівник - д.е.н., професор Танклевська Н.С.  

 

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Сільське господарство традиційно є ризиковою сферою 

діяльності. Особливо це стосується України, в якій успішні 

результати сільгоспвиробника багато в чому визначаються 

погодними умовами. На розвиток сільськогосподарського 

виробництва впливають ризики стихійних лих і надзвичайних подій, 

які не залежать від людини. Непередбачені природні явища 

зменшують кількість і якість врожаю сільськогосподарських 

культур та знищують тисячі гектарів угідь, наносячи значні збитки 

виробникам сільськогосподарської продукції. 

Сільськогосподарське страхування — це економічні 

відносини щодо страхового захисту майнових інтересів виробників 

сільськогосподарської продукції у разі настання певних подій 

(страхових випадків), визначених законом, за рахунок грошових 

фондів, що формуються у страховика шляхом сплати 

страхувальниками страхових платежів (страхових премій) та доходів 

від розміщення коштів цих фондів.  

Розвиток системи аграрного страхування в Україні був дуже 

тернистим. Так, у часи СРСР було передбачено обов’язкове 

страхування врожаю у радгоспах та інших державних 

сільськогосподарських підприємствах, і вона була повністю 

монополізованою. Вважається, що ця система була досить 

ефективною, адже за допомогою Укрдержстраху забезпечувався 

надійний страховий захист врожаю за достатньо низькими ставками 

страхування. 

Сучасна система страхування аграрних ризиків в України 

була впроваджена шляхом прийняття Декрету Кабінету Міністрів 

України «Про страхування», який надалі був замінений базовим 

Законом України «Про страхування». Цей Закон визначив основу 
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систему правового регулювання страхової діяльність, визначив 

принципи державної демонополізації та державного нагляду за 

страховою діяльністю. 

Спочатку Україна намагалась запровадити «американську» 

систему. Так, із 01.01.2005 Законом України «Про державну 

підтримку сільського господарства України» передбачено створення 

Фонду аграрних страхових субсидій (ФАСС). ФАСС є державною 

спеціалізованою установою, яка створюється для надання страхових 

субсидій виробникам сільськогосподарської продукції. ФАСС 

підпорядковується, є підзвітним та підконтрольним центральному 

органу виконавчої влади з питань формування та забезпечення 

державної аграрної політики. Через 10 років після набуття чинності 

цим Законом можна стверджувати, що без значної державної 

підтримки механізм ФАСС не запрацював. 

В нашій країні розпочав діяти проект розвитку 

агрострахування, який здійснюється Міжнародною фінансовою 

корпорацією (IFC) за фінансової підтримки Канадського агентства 

міжнародного розвитку (CIDA). 

9 лютого 2012 року український парламент ухвалив Закон 

«Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з 

державною підтримкою», яким запроваджується механізм 

субсидованого страхування, відповідно до якого держава 

відшкодовуватиме частку сплаченої аграрієм страхової премії. 

Передбачалося, що після прийняття цього закону вітчизняний 

аграрний бізнес отримає важливий інструмент, який допоможе 

зробити сільське господарство ще більш привабливим для 

інвестицій. 

Незважаючи на те, що аграрне страхування в Україні майже 

не працює, за останні декілька років, які передували економічній 

кризи, виробники сільськогосподарської продукції все частіше 

користувалися послугами страхових компаній. Підштовхнули їх до 

цього погодні умови, які з кожним роком стають дедалі не 

передбачуваними. 

З урахуванням наведеного, можна зробити висновок про те, 

що одним із елементів гарантування стабілізації фінансового стану 

аграрних підприємств у ринкових умовах є страхування, що 

забезпечує безперервність розвитку сільськогосподарського 
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виробництва, функціонування аграрного ринку й може слугувати 

джерелом інвестицій у сільське господарство. 
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